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SYMBOLER BRUGT I DENNE 
BRUGERVEJLEDNING 

 
SYMBOL BETYDNING KOMMENTAR 

 

 

 

ADVARSEL ! Forkert betjening kan medføre alvorlig personskade 
*1 eller dødsfald for brugeren, patienten *1 

VÆR 
FORSIGTIG 

Forkert brug kan medføre personskade *2 eller 
materiel skade *3 

 

 

 

VÆR 
FORSIGTIG 

Frakobl enheden fra strømforsyningen, før du 
udfører vedligeholdelse eller rengøring 

 ANMÆRKNING Vigtige oplysninger omkring brug 
Tabel 1 - symboler anvendt i denne brugervejledning 

* 1 alvorlig personskade betyder elektrisk stød eller forgiftning, som resulterer i efterfølgende 
komplikation, hospitalsindlæggelse eller akut langvarig ambulatorium behandling. 
* 2 personskade betyder skade, forbrænding, elektrisk stød osv., der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse eller akut langvarig ambulatorium behandling. 
* 3 materiel skade betyder skade på et hus og/eller husholdningsudstyr,samt på  husdyr. 

 
LISTE OVER FORKORTELSER 

 
Forkortelse Betydning 

PN Varenummer 
SN Serienummer 

LED Kontrollampe 
(Lysdiode) 

IP Beskyttelse mod indtrængen 
BLE Bluetooth lavenergi 

Tabel 2 - liste over forkortelser 
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Enhedsfunktioner 
 

Mallya udstyretbestår af en enhed og et tommelfingerhjul, der monteres på en engangsbrugs 
insulin pen. 
 

 
Mallya-enheden giver dig mulighed for: 
• At signalere at en indsprøjtning er endeligt udført,  
• Registrere den valgte dosis for indsprøjtning (insulindosis), 
• Notere dato og klokkeslæt for hver indsprøjtning, 
• Sende dosis, dato/tidspunkt for hver indsprøjtning til en Mobil kompatibel App på en 

smartphone når enheden er tilsluttet til en smartphone via Bluetooth. 
 

Ved at parre Mallya-enheden med en kompatibel mobil-App (selvstændig software installeret 
på en smartphone) kan du: 
• Forbedre overholdelsen af din insulinbehandling. Faktisk giver Mallya dig mulighed for at 

opretholde en nøjagtig fortegnelse over dine insulin indsprøjtninger (dosis, dato/tidspunkt 
for indsprøjtning), 

• Udfærdige en oversigtsrapport over de indsprøjtede doser over en bestemt periode. 
• Gemme og dele dine data med en professionel sundhedsmedarbejder. 
 

Du kan også bruge Mallya off-line (uden App) for: 
• At signalere at dine indsprøjtninger er blevet endeligt udført. 
I dette tilfælde er indsprøjtningsdataene ikke søgbare og kan ikke deles med en tredje part. 
 

Tilsigtet brug 
Mallya er en enhed med trådløs indsamling og overførsel af insulindosisdata givet med 
kompatible penne sprøjter. 

Berørte brugere 
Brugere, der er berørt af benyttelsen af Mallya-enheden, er patienter med type I og II 
diabetes. Mallya er en genanvendelig enhed til en enkelt patient. 

Anvendelsesmiljø 
Mallya-enheden er beregnet til brug på et medicinal institution eller hjemme. 

 
Beskyttelse af helbredsdata 

Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. April 2016 kan finde 
anvendelse på interaktioner mellem produktion af Biocorp og brugerne af dets produkter. 
Med henblik herpå forpligter Biocorp Production sig til at overholde sine forpligtelser i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for beskyttelse af personlige data, og bestræber sig på at sikre sikkerheden, fortroligheden og 
integriteten af de personlige data, som virksomheden kan behandle.  
En bruger har ret til at få adgang til, disse data for at rette, anmode om sletning eller udøve retten til at begrænse 
behandlingen af sådanne data. Denne kan til enhver tid trække sit samtykke til behandling af sådanne data tilbage; 
og kan også modsætte sig behandlingen af sine data og gøre brug af sin ret omkring overførsel af sådanne data. 
Hvis du vil udøve disse rettigheder, skal du kontakte: gdpr@biocorp.fr 
Hvis en bruger efter at have kontaktet Biocorp Production mener, at hans eller hendes data- og privatlivets 
sikkerhed ikke er blevet overholdt, eller at bestemmelsen om adgangskontrol ikke er i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse, kan denne bruger indgive et krav online eller pr. e-mail til den relevante nationale 
databeskyttelsesmyndighed.  

Tommelfingerhjul 
Mallya 

Hovedenhed 
Mallya 

mailto:gdpr@biocorp.fr
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1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 

 

BIOCORP-PRODUKTION 
ZI LAVAUR LA BECHADE 
F-63500 ISSOIRE 
CEDEX – FRANKRIG 

DISTRIBUTØRER / FORHANDLERE : 
Se listen i slutningen af brugervejledningen 

Betjeningsvejledningen skal altid være tilgængelig. Du skal omhyggeligt læse samtlige 
instruktioner i brugervejledningen, før du bruger enheden. 
 

I tilfælde af tekniske problemer med vores produkt bedes du kontakte en af BIOCORP-
PRODUCTION godkendte forhandlere. 
 

Følgende oplysninger er nødvendige for at hjælpe dig: 
• Din Mallyas serienummer (Dette SN-nummer  findes bag på enheden) 

2. MALLYA KOMPATIBILITET - MOLEKYLER OG 
KONCENTRATIONER  

 VARSEL! 
Sørg for, at din Mallya er kompatibel med din pen (insulintype og -koncentration). 
 

Molekylerne og de tilknyttede koncentrationer, der er kompatible med Mallya-enheden, er 
angivet i tabellen nedenfor: 
 

MALLYA-MODEL INSULIN INN KONCENTRATION 

Mallya til KWIKPEN ® ELI 
LILLY insulinpen 

GLARGINE 100 IU/ml 
LISPRO 100 IU/ml 

200 IU/ml 
LISPRO OG 
PROTAMINE 100 IU/ml 
HUMAN ISOPHANE 100 IU/ml 
ALMINDELIG HUMAN 
USP 100 IU/ml 
ALMINDELIG HUMAN 
OG HUMAN ISOFANE 100 IU/ml 

Mallya til FLEXPEN ® 
NOVO NORDISK-insulinpen   

DETEMIR 100 IU/ml 
ASPART 100 IU/ml 
ASPART OG 
PROTAMINE 100 IU/ml 
HUMAN ISOPHANE 100 IU/ml 

Mallya til SOLOSTAR® 
SANOFI insulinpen   

GLARGINE 100 IU/ml 
300 IU/ml 

LISPRO 100 IU/ml 
GULISINE 100 IU/ml 
GLARGINE OG 
LIXISENATIDE 

100 IU/ml 
+33 mcg/ml. 

Tabel 3- Mallya kompatibilitet- molekyler og koncentrationer 

 VÆR FORTSIGTIG  
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Mallya er udelukkende kompatible med en insulinpen som tillader valg af enkle doser. 
Mallya er for eksempel ikke kompatibel med Kwikpen Junior (tillæg af 0,5 enheder), eller med 
Max Solostar/Doublestar (tillæg af 2 enheder) 

3. BESKRIVELSE AF ENHEDEN OG UNDERSØGELSE AF 
MILJØET 
3.1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN 

3.1.1 DIN MALLYAS KARAKTERISTIKA  
Mallya-enheden består af en hovedenhed og et tommelfingerhjul: 
 

HOVEDENHED TOMMELFINGERHJUL 
 

 

 

 

3.1.2 SYSTEMETS VIGTIGSTE DRIFTSFUNKTIONER                   (VIGTIGE 
DRIFTSKARAKTERISTIKA) 

Mallyaenhedens vigtigste driftsfunktioner er som følger: 
Angive pålidelige data til både patient og sygeplejer omkring medicindosis data. 
Enheden sender behandlingsdata til patientens smartphone via Bluetooth (BLE): 
• Indsprøjtet insulindosis (Ul) 
• Indsprøjtnings dato 
• Indsprøjtnings tidspunkt 
En kompatibel mobil-App tillader i alt sikkerhed at angive behandlingens egentlige data. 
Dette forbedrer patientens kontrol over behandlingen. 

3.1.3 REFERENCER OVER MALLYA RESERVEDELE  
Reservedelsnumrene (PN) varierer afhængigt af Mallya-modellen: 
 

MALLYA-MODEL MALLYA HOVEDENHED 
TILSLUTTET DEL 

MALLYA 
TOMMELFINGERHJUL  

TILSLUTTET DEL 

Mallya til FLEXPEN ® 
NOVO NORDISK-
insulinpen   

 

 

 
 

 

PN : 0273778 PN: 0273727 

Mallya til KWIKPEN ® ELI 
LILLY insulinpen 

 

 

 

 

PN: 0273694 PN: 0273698 

Mallya til SOLOSTAR® 
SANOFI insulinpen   

 

 

 

 

PN: 0273777 PN: 0273710 
Tabel 4- Referencer over Mallya reservedele  

Gennemsigtigt 
firkantet 
dosisvindue 

Mikrofonstifk 
USB 

LED 

Afbryd
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Følgende dele kræves til Mallya-driften: 
 

USB-KABEL NULSTILLINGS NØGLE 
 

 

 

 

PN: 0373707 PN: 0373708 

Tabel 5 - Nødvendige reservedele til drift 
 

3.2 HOVEDELENES VÆGT OG DIMENSIONER 
 

DEL VÆGT INSULINPEN STØRRELSE 

Mallya enhed 0,016 kg 
KWIKPEN® (60.8x28.9x21.3) mm 
FLEXPEN® (60.8x26.9x21.3) mm 

SOLOSTAR® 
Mallya 

tommelfinger 
hjul 

0,006 kg 
KWIKPEN® (11.6 x Ø22) mm 
FLEXPEN® (26.3 x Ø19.3) mm 

SOLOSTAR® (24.4 x Ø20) mm 
Mallya’s samlet 

vægt 0,022 kg -. -. 

Tabel 6 - Hoveddelenes samlet vægt og dimensioner  
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4. SIKKERHED 
4.1 SYMBOLER PÅ ENHEDEN OG/ELLER DENS EMBALLAGE 

 

SYMBOL BELIGGENHED BESKRIVELSE 
 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE Se brugervejledningen 

 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE Fabrikant 

 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE 

CE-mærkning: Produktet er i 
overensstemmelse med EU-
bestemmelserne 

 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE Serienummer 

 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE Fremstillingsdato 

 

 

EMBALLAGE Lod nummer 
 

 

EMBALLAGE International og unik varekode 
(Global Trade Item Number) 

Tabel 7- Symboler på enheden og dens emballage  

 

SYMBOL BELIGGENHED BESKRIVELSE 
 

 

ENHED OG 
EMBALLAGE Produkt referencenummer 

 

 

EMBALLAGE Distributørens referencenummer 
 

 

EMBALLAGE Klasse II -enhed (dobbeltisoleret) 
-) 

 

EMBALLAGE Type BF anvendt del  

 

 

EMBALLAGE 

Beskyttelsesklasse IP22 (se punkt 
9.3.) : bevaring af 
modstandsdygtighed overfor 
vand, støv og lys) 

 

 

EMBALLAGE Kun til indendørs brug 
 

 

EMBALLAGE Fugtfølsom enhed 
 

 

EMBALLAGE Temperaturgrænser, som enheden 
kan udsættes for på sikker vis. 

 

 

EMBALLAGE 
Luftfugtigheds grænser som 
enheden kan udsættes for på 
sikker vis. 
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EMBALLAGE De trykgrænser som enheden kan 
udsættes for på sikker vis. 

 

 

EMBALLAGE Håndtering af elektrisk og 
elektronisk affald. 

Tabel 8- Symboler på enheden og dens emballage (fortsat) 

 
4.2 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 

 

BEMÆRKNINGER: 
• Mallya bør kun anvendes til den tilsigtede brug , der er beskrevet i denne 

brugervejledning. 
• Læs venligst disse instruktioner, før du bruger Mallya for første gang. Opbevar disse 

instruktioner på et sikkert sted. 
• Enheden skal betjenes under specificerede omgivelses forhold (udsæt ikke enheden for 

temperaturer over 40°C (104°F) eller flammer). 
• Et eksternt mekanisk stød (slag, stød, fald osv.), der er påført Mallya, kan forårsage 

funktionsfejl af enheden. I tilfælde af funktionsfejl bedes du kontakte en autoriseret 
BIOCORP-PRODUCTION forhandler for teknisk assistance. 

• Installer aldrig en mobil App på din smartphone fra uofficielle forhandlere. 
• Brug af en telefon med ukendt oprindelse udsætter for farer og ophæver Mallyas garanti. 

• Beskyt dine personlige helbredsdata ved at bruge en adgangskode på din smartphone. 
• Periodisk vedligeholdelse af enheden er ikke påkrævet, udelukkende en daglig inspektion 

anbefales. Det er nødvendigt at Mallya gennemgår en vedligeholdelsesprocess, hvis 
enheden ikke består driftskontrollen. Hvis driftskontrollen mislykkes, bedes du kontakte en 
autoriseret BIOCORP-PRODUCTION forhandler. 

• Cybersäkerhetsnomenklaturen som svarer til den indbygget software er tilgængelig i 
enhedens tekniske notits. Kontakt din autoriseret BIOCORP-PRODUCTION forhandler hvis 
du ønsker det. 

 VARSEL! 
• Hvis du ikke er sikker på, om du har indsprøjtet din insulin, må du ikke prøve igen 

eller gentage indsprøjtningen. Overvåg din blodsukker i henhold til instruktionerne 
fra din sundhedspersonale. 

 

• Tag USB-kablet ud af USB-opladningsporten, når opladningen er 
fuldført, og afkoble Mallya USB-strømkablet, før du bruger det. 

• Mallya leveres med et USB-kabel. Brug ikke andre kabler end denne til at slutte den til 
strøforsyning USB-porten. 

• Kablet må ikke bindes fast eller spændes rundt om hovedet eller halsen. Kablet kan 
forårsage kvælning. 

• Undgå at bruge Mallya i nærheden af PACEMAKERE og DEFIBRILLATORER. 
• Mallya indeholder en magnet. Undgå kontakt med metaldele under brug. 
• Brug af denne enhed/apparat anbefales ikke til blinde eller svagtseende uden hjælp fra 

en person der er uddannet i dets brug.   
• Du må ikke skille enheden ad, ændre eller reparere den selv. I modsat fald kan det medføre 

brand, elektrisk stød, personskade eller funktionsfejl på enheden. Alle reparationer skal 
udføres  af den autoriserede BIOCORP-PRODUCTION forhandler. Enheden, der er adskilt, 
ændret eller repareret af andre end det værksted der er angivet af BIOCORP-
PRODUKTIONEN, vil medføre at garantien er ugyldig. 
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• Hvis der forekommer unormal lugt, lyd, varme eller røg mens enheden bruges, skal du holde 
op med at bruge Mallya. Fortsat brug kan forårsage brand eller funktionsfejl på enheden. 
Kontakt din BIOCORP-PRODUCTION forhandler med henblik på kontrol inspektion. 

• Mallya er ikke vandtæt og er ikke beskyttet mod vand- eller fugtindtrængen:  
• Nedsænk ikke enheden i vand, og rengør den ikke med rindende vand. 
• Udsæt ikke enheden for fugt. 

• Placer ikke Mallya i en mikrobølgeovn. 
• Brug ikke enheden i farlige omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, som indeholder 

flygtige opløsningsmidler (alkohol osv.) eller brændbare stoffer (bedøvelsesmidler, osv.) og 
placer den ikke i nærheden af iltrigt omgivelser/miljø. 

• Små børn: Efterlad ikke din Mallya og dens tilbehør inden for rækkevidde af små børn, lad 
dem ikke lege med det. De kan skade sig selv, andre eller beskadige enheden ved et uheld. 
Din Mallya indeholder små dele, hvis kanter kan forårsage personskade eller falde fra/af og 
udgøre en kvælningsfare. 

• Dyr eller insekter: Efterlad ikke din Mallya og dens tilbehør inden for rækkevidde af dyr 
eller insekter. Efter brug skal apparatet opbevares i den originale emballage. 

• Brug af andet tilbehør end det, der er angivet for enheden, anbefales ikke. De kan medføre 
øget stråling eller forringet elektromagnetisk immunitet af enheden. 

4.3 ELEKTRISK SIKKERHED 
Mallya leveres med et USB-kabel. Brug ikke andre kabler end denne til at slutte den til 
strøforsyning USB-porten. 

 VÆR FORTSIGTIG  
Tilslut Mallya USB-kablet til en IEC 60601-1 godkendt strømkilde. 
 
 

4.4 OVERHOLDELSE AF STANDARDER/REGLER OG KLASSIFIKATIONER 
OVERHOLDER 

STANDARDERNE BESKRIVELSE KLASSIFIKATION 

IEC 60601-1 
• Beskyttelsestype mod elektrisk stød Klasse II. 

(dobbelt isolering) 
• Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød Type BF 
• Driftsbrug Kontinuerlig drift 

IEC 60601-1-2  • Elektromagnetisk kompatibilitet *Se punkt 11 - CEM 

IEC 60529 
• Beskyttelsesgrad mod adgang til farlige 

dele og mod vandindtrængning beskrevet 
i den aktuelle IEC udgave 

IP22 

Tabel 9 - Standarder og klassifikation 
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4.5 MÆRKNING AF MALLYA HOVEDENHED OG TOMMELFINGERHJUL 
 

MALLYA- 
TYPE MÆRKNING AF HOVEDENHED 

MÆRKNING AF 
TOMMELFINGERHJUL 

(INDVENDIG) 
Mallya for 
insulin Pen: 
FLEXPEN® 
NOVO 
NORDISK 

 

 

 

 

 

Mallya for 
insulin Pen: 
KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 

0273698 

 

Mallya for 
insulin Pen: 
SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 

 

 

 
Tabel 10 - mærkning af hovedenhed og tommelfingerhjul 

ANMÆRKNING: 
Enhedens varenummer og serienummer findes også på den indpakning der fulgte med 
enheden.  
 

4.6 TRANSPORT OG OPBEVARINGSBETINGELSER 
 

 Temperatur Atmosfæriske forhold Relativ 
luftfugtighed 

Transport -10 °C til +40 °C. 
(14°F < T° < 104°F) 500 til 1060 hPa 10 % til 90 % 

Opbevaring -10 °C til +40 °C. 
(14°F < T° < 104°F) 800 til 1060 hPa 10 % til 90 % 

Tabel 11 - Transport- og opbevaringsbetingelser 

 VÆR FORTSIGTIG  
• Enheden skal transporteres og opbevares i den originale emballage, der er specielt 

designet for at beskytte den mod skader. 
• Opbevarings- og transportbetingelserne skal være i overensstemmelse med de betingelser, 

der er beskrevet i ovenstående tabel. 
4.7 ANVENDELSES BETINGELSER 

 

 Temperatur Atmosfæriske forhold Relativ 
luftfugtighed 

Brug +15 °C til +35 °C. 
(59°F < T° < 95°F) 800 til 1060 hPa 30 % til 70 % 

Tabel 12 - Brugsbetingelser  

 VÆR FORTSIGTIG  
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• Lad enheden stå i et lokale i 30 minutter før den pakkes ud, for at sikre at der ikke dannes 
kondens. 

4.8 BEHANDLING VED FORÆLDELSE 
Bortskaf Mallya i overensstemmelse med lokale anbefalinger. 
 

I overensstemmelse med WEEE 2012/19/EU- og RoHS II 2011/65/EU -direktiverne om 
begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer på deponeringsanlæg for elektrisk og elektronisk 
udstyr: 
De offentlige myndigheder træffer passende foranstaltninger for brugere, distributører og 
producenter med henblik på at bidrage til indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr ved at 
fastsætte retlige krav til genbrug, nyttiggørelse eller genvinding af sådant udstyr. 
 

 VÆR FORTSIGTIG  
Du bør overveje eventuelle skadelige virkninger på miljøet eller menneskers sundhed som 
følge af forkert bortskaffelse af udstyret eller dele deraf. 
 

Følgende grafiske symbol anvendes på udstyrsbetegnelsen: 

 
Det påminder om, at alt elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles og genbruges separat 
fra husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. 
 

 VÆR FORTSIGTIG  
Før du kasserer Mallya: Udfør en nulstilling af enheden for at slette dine medicinske 
personlige-data (se punkt 8.2.). 

5. UDPAKKE OG MONTER MALLYA (OPLADNING / INDSTILLING 
/ SAMLING / PARING) 

 VÆR FORTSIGTIG  
- Mallya-enheden kan kun parres med en kompatibel mobil App.  
- Mallya er udelukkende kompatible med en insulinpen som tillader valg af enkle doser. 
Mallya er for eksempel ikke kompatibel med Kwikpen Junior (tillæg af 0,5 enheder), eller med 
Max Solostar/Doublestar (tillæg af 2 enheder) 
Se punkt 2 - Malaya-kompatibilitet - molekyler og koncentrationer. 

5.1 UDPAKNING AF MALLYA OG DENS TILBEHØR 
5.1.1 PAKKENS INDHOLD 

 

  

Mallya 
hovedenhed (X1) 

 Mallya tommelfingerhjul (X2) 
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USB-kabel (x1) 

 

 

Nulstillings nøgle (X1) 

 

 

 

Lynvejledning med reference: QSG_MAL_FR (X1) 
Tabel 13 - Pakkens indhold 

5.1.2 UDPAKNING 
 TRIN 1: Åbn Mallya-emballage pakken 

 

Mallya er indpakket for forsendelse/transport i en papkasse: 
 

 
Det indvendige skumhus med specielle former holder Mallya-hovedenheden og 
tommelfingerhjulet på plads.  
 
BEMÆRKNINGER: 
• Efter åbning skal al original emballage opbevares til fremtidig brug (ved returnering eller 

transport af enheden). Enheden skal transporteres og opbevares i den originale emballage, 
der er specielt designet for at beskytte den mod skader. 

• Kontroller emballagen for skader. Hvis der findes skader, kan enheden også være 
beskadiget. Kontakt din forhandler. 

 
 TRIN 2: Tag ud af pakken: Hovedenhed, tommelfingerhjul og tilbehør  

 

Du kan få hjælp til Mallya @ påmy-mallya.com 
 

5.2 OPLAD OG KALIBRER DIN MALLYA 
5.2.1 OPLAD DIN MALLYA 

ANMÆRKNING: 
Mallya skal oplades før første brug. 
 

 VÆR FORTSIGTIG  
• Mallya leveres med et USB-kabel. Brug ikke andre kabler. Brug det kabel der fulgte med 

enheden for at slutte den til en USB-port. 
• Brug aldrig Mallya-enheden til en indsprøjtning, hvis den er tilsluttet en USB-port (oplader). 
 

http://www.biocorpsys.com/


 

11/30 
IFU_MAL_AD_DA_V1 

BRUGERVEJLEDNING 

5.2.1.1 Tilslut det strømforsynede USB-kabel til 
mikro-USB-porten på Mallya. 

 

 

5.2.1.2 Kontroller at Mallya-lysdioden blinker 
langsomt grønt. 

5.2.1.3 Lad batteriet oplade i mindst 10 
minutter. 

 
BEMÆRKNINGER: 
• Det tager ca. 2 timer at oplade batteriet helt. Når batteriet er fuldt opladet, slukker den 

grønne lysdiode  . Du kan derefter frakoble USB-strømkablet. 
• Den optimale batteri autonomi nås, når Mallya-batteriet er fuldt opladet. Så kan du bruge 

Mallya i mindst 2 uger. 
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5.2.2 INDSTILE DIN MALLYA 
 

5.2.2.1 Tag USB-kablet ud af Mallya-
hovedenheden. 

 

 

5.2.2.2 Kontroller at Mallya-lysdioden 
blinker langsomt orange 

5.2.2.3 Vippe langsomt  Mallya 
hovedenheden fra side til side for 
at INDSTILLE 

 

 

5.2.2.4 Fortsæt med at vippe indtil: 
 

 Mallya udsender en biplyd, 
og LED'en bliver grøn. 

 Du har bemærket at LED'en 
slukkede ned. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ANMÆRKNING: 
Hvis den orange  lysdiode  ikke lyser, efter at USB-kablet er taget ud af Mallya-hovedenheden, 
betyder det, at indstillingen er blevet udført automatisk. Du kan gå direkte til følgende §: 
punkt 5.3. Samle din Mallya på insulinpennen. 
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5.3 SAMLE DIN MALLYA PÅ INSULINPENNEN 

 VÆR FORTSIGTIG  
Mallya's hovedenhed og tommelfingerhjul skal være ordentligt fastgjort til pennen, ellers 
overføres dataene ikke. 

5.3.1 FASTGØR MALLYA-HOVEDENHEDNEN TIL PENNEN 

5.3.1.1 Hold på Mallya-
hovedenheden således at 
det firkantede 
gennemsigtige 
plastikvindue vender mod 
dig. 

 

5.3.1.2 Juster Mallya-
hovedenhedsvinduet med 
pennens dosisvindue, og 
klik derefter Mallya-
hovedenheden på pennen 

5.3.1.3 Sørg for, at Mallya-
hovedenehedsvinduet er 
perfekt tilpasset til pennens 
dosisvindue. 

 
ANMÆRKNING: 
Der vises et pennesymbol på siden 
af Mallya-hovedeneheden som kan 
hjælpe dig med at placere pennen i 
den rigtige retning (firkantet vindue 
mod toppen af pennen) 
 

 
 

5.3.2 FASTGØR MALLYA-HOVEDENHEDNEN TIL PENNEN 

5.3.2.1 Juster rillerne på Mallya-skiven i 
forhold til hakkerne på pennens 
dosis indsprøjtningsknappen, og 
indsæt derefter Mallya-
tommelfingehjulet på 
penneindsprøjtnings knappen. 
Sørg for, at knappen er forsvarligt 
fastgjort og sat helt i bund. 

 

5.3.2.2 Mallya body LED blinker orange 
og grønt , når Mallya 
tommelfingerhjul og hovedenhed 
er korrekt placeret på pennen, og 
Mallya endnu ikke er parret.  
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5.4 BETJENING I AUTONOMI TILSTAND ELLER I PARRINGSTILSTAND 
 
Mallya kan:  

• Enten fungere i autonomi tilstand, i dette tilfælde er indsprøjtningsdataene ikke søgbare 
og kan ikke deles med en tredje part. 

 
Eller,  
 
• Parres med en kompatibel mobil-App (sælvstendig software installeret på en 

smartphone). 
I dette tilfælde skal du følge vejledningen fra Appens fabrikant for at parre Mallya og bruge 
Appen 
Når Mallya er parret og korrekt placeret på pennen: Lysdioden er grøn. 

 
 

I parringstilstand: Mallya vil gemme spor af dine aktiviteter. 

 VÆR FORTSIGTIG  
Mallya-enheden kan kun parres med en kompatibel App. 
  

 

6. DRIFTSBRUG ANBEFALINGER 
ANMÆRKNING: 
 Når Mallya-enheden er fastsat på din insulinpen, bør du bruge den som en normal 
insulinpen. Se pennens brugervejledning. 

6.1 SIKKERHEDSTEST - BOOTING 

 VARSEL! 
Udfør altid en booting (sikkerhedstest) før hver indsprøjtning for at sikre: 
• At pennen og nålen fungerer korrekt, 
• At den korrekte insulindosis vil blive administreret. 
Hvis du ikke udfører en booting, kan du risikerer at få for meget eller for lidt insulin (se 
pennes brugervejledning). 
 

I AUTONOMI- ELLER PARRINGSTILSTAND => skal du følge følgende trin: 
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6.1.1 Følg instruktionerne i brugervejledningen til indsprøjtnings insulinpen for at 
fuldføre booting. 

6.1.2 Ved afslutningen af igangstilligen holdes 
indsprøjtningsknappen nede: 

- I det tidsrum hvor Mallya’s grønne LED  
blinker, 

- Indtil Mallya udsender et bip signal ("bip") 
for at angive, at booting er fuldført. 

 

 VARSEL! 
Hvis væsken ikke kommer ud af nålespidsen under sikkerhedstesten, må du ikke bruge 
pennen og se i pennens brugervejledning for at få yderligere oplysninger om hvordan du 
løser problemet. 

6.1.3 Når den grønne LED  holder op med at blinke, og der lyder et "bip" ved afslutning 
af sikkerhedstesten : kan du slippe knappen. 

 

UDELUKKENDE UNDER PARRINGSTILSTAND 
Når enheden er parret med en kompatibel mobil App, der er installeret på en smartphone: 
 

Mallya-Appen vil automatisk registrere "boot"-trinnet, hvis: 
• Du udfører en booting af 1 eller 2 enheder, OG 
• Du indsprøjter din insulin lige efter booting (inden for 2 minutter) 
 

ANMÆRKNING: 
Bootingen vil ikke umiddelbart forekomme i Appen: Den vil først dukke op efter at insulin 
insprøjtningen er foretaget, inden for 2 minutter efter booting. 
 

Se App-fabrikantens instruktioner. 
 

 VÆR FORTSIGTIG  
Hvis tidsintervallet mellem de to på hinanden følgende indsprøjtninger overstiger 2 
minutter, vil Appen detektere en indsprøjtning i stedet for en booting. 
 

6.2 INDSPRØJTNING 

 VARSEL! 
Hvis du ikke er sikker på, om du har indsprøjtet din insulin, må du ikke prøve igen eller 
gentage indsprøjtningen. Overvåg din blodsukker i henhold til instruktionerne fra din 
sundhedspersonale. 
 

I AUTONOMI- ELLER PARRINGSTILSTAND => skal du følge følgende trin: 
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6.2.1 Kontroller dosen af insulin der skal indsprøjtes, i henhold til den ordinerede 
medicin og medicintypen. 

6.2.2 Drej tommelfingerhjulet for at vælge det antal enheder der skal indsprøjtes. 
Dosisindikatoren skal justeres i forhold til den dosis der skal indsprøjtes. 

6.2.3 Tryk på indsprøjtningsknappen indtil den vender tilbage til nul (fuld 
dosisindsprøjtning). 

6.2.4 Hold indsprøjtningsknappen nede og hold 
nålen i huden: 

- I det tidsrum hvor Mallya’s grønne LED  
blinker. 

- Indtil Mallya udsender et bip signal ("bip") 
for at angive, at indsprøjtningen er 
fuldført. 

 

6.2.5 Når den grønne LED  holder op med at blinke, og der lyder et "bip" ved afslutning 
af indsprøjtningen : kan du slippe trykket på knappen og fjerne nålen fra huden. 

 VARSEL! 
Hvis der ikke vises NUL ("0") i pennedosisvinduet: Indikerer dette at den fulde dosis ikke 
er blevet indsprøjtet. 
 
 
UDELUKKENDE UNDER PARRINGSTILSTAND 
Når enheden er parret med en kompatibel mobil App, der er installeret på en smartphone. : 
 

Appen registrerer automatisk en indsprøjtning. 
 
De oplysninger, der svarer til den injicerede dosis, vises: Injiceret dosis, injektionsdag 
og injektionstid. Se App-fabrikantens instruktioner. 
 

6.3 KOMPATIBEL App SKÆRMBILLEDE: 
Se fabrikantens brugervejledning for at få flere oplysninger om funktionerne i den App du 
bruger. Især: 
• For at angive den valgte og indsprøjtede insulindosis: 
• For at angive dag og klokkeslæt for hver indsprøjtning. 
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7. INSTRUKTIONER EFTER BRUG: ADSKIL MALLYA-ENHEDEN 
FRA DEN TOMME PEN 

Følg instruktionerne nedenfor for at adskille Mallya-enheden fra pennen: 
 

7.1 Fjern Mallya hovedenheden fra insulinpennen. Brug din tommelfinger for at 
trykke på Mallya og adskille Mallya fra pennen. 

 

 
7.2 Fjern derefter Mallya-tommelfingerhjulet fra pennen. 

 

 
 

7.3 Følg instruktionerne i punkt 5 for at samle/koble din Mallya på en ny insulinpen. 
 

ANMÆRKNING: 
Det er ikke nødvendigt at genparre din Mallya under en penne ændring (medmindre dit system 
er blevet nulstillet - se punkt 8.2. nulstilling Instrukser) 
 

 VÆR FORTSIGTIG  
 Mallya er kun kompatibel med de engangspenne, som de er designet til (SoloStar, Kwikpen 

eller FlexPen). Monter og brug dem ikke sammen med andre typer insulinpenne end dem 
som er beregnet dertil. 

 Hvis du har brug for at indsprøjte flere enheder, end pennen har tilbage i beholdning, kan 
du enten: 

1) Indsprøjt den resterende mængde i pennen, og færdiggør din dosis med en ny pen: 
Mallya-appen vil derefter angive 2 på hinanden følgende indsprøjtninger, eller 

2) Indsprøjt den samlede dosis med en ny pen: 
Mallya-appen angiver derefter en enkelt komplet indsprøjtning. 

 VÆR FORTSIGTIG  
Når Mallya overføres til en ny pen, registrerer Appen automatisk en 
"monteringshændelse" (dvs. at detektoren og/eller tommelfingerhjulet er blevet fjernet fra 
den oprindelige pen). Følg vejledningen fra App fabrikanten for at bekræfte den nye pen, 
som Mallya er koblet til.  
 

ANMÆRKNING - Bluetooth kommunikationsbegrænsninger: 
Det kompatible App. kan oplyse dig om at Bluetooth-kommunikationen er blevet afbrudt. Om 
den kompatible App og at Mallya-enheden anvendes i larmende omgivelser (når det gælder 
elektromagnetisk signal nær 2,4 GHz) er kommunikation inte længere muligt mellem dem og 
tilslutningen vil blive afbrudt. Imidlertid vil Mallya enheden forsat  opf☼lje historiken af alle dine 
indsprøjtninger. Så snart de forstyrrende elektromagnetiske signaler er forsvundet kommer 
den kompatible App og Mallya-enheden at kunne kommunikere igen. 
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8. FEJLREPARATION 

 VÆR FORTSIGTIG  
• Forsøg aldrig at få adgang til enhedens interne dele. 
• Hvis en funktionskontrol mislykkes, og fejlfindingsanbefalingerne ikke løser problemet, skal 

du kontakte en autoriseret BIOCORP-PRODUCTION forhandler. 
8.1 MALLYA- FEJLFINDING: SYNLIGE OG HØRLIGE SIGNALER 

Når et visuelt eller hørbart signal udsendes af din Mallya, skal du kontrollere årsagen og 
følge nedenstående anvisninger for at løse problemet: 
 

SIGNAL ÅRSAG FEJLFINDINGSTRIN 

Rød LED 
 

 

Mallya-fejl 

Fjern Mallya fra pennen. 
Omkalibrere Mallya igen, hvis den 
blinker orange (se punkt 5.2.2.) 
Hvis problemet fortsætter, og LED'en 
stadig er rød, skal du udføre en 
nulstilling af systemet (se punkt 8.2.) 
Prøv derefter at parre Mallya med 
din smartphone (se punkt 5.4). 
I tilfælde af tekniske problemer med 
vores produkt bedes du kontakte en 
af BIOCORP-PRODUCTION 
godkendte forhandlere. 

Orange LED (blinker hurtigt) 
 

 

Indstilling under 
udførelse 

Vip langsomt  Mallya til den ene side 
og derefter til den anden for at 
indstille den (se punkt 5.2.2.) 
Der vises grøn-lys  i 2 sekunder, når 
indstillingen er afsluttet, ledsaget af 
et bip, og derefter slukker det 
grønne-lys. 

Blinker skiftevis orange og grønt  
(blinker hurtigt) 

 

 

Mallya-enheden er 
placeret korrekt på 
pennen, men skal 
parres 

Prøv derefter at parre Mallya med 
din smartphone (se punkt 5.4). 

Orange LED  (blinker langsomt) 
(hvert 15. Sekund) 

 

 

Lavt batteriniveau  Tilslut og oplad Mallya-
hovedenheden (se punkt 5.2.1.) 

Orange LED   
 

 

Mallya-
positionsfejl på 
pen  
 

ELLER 
 

Dosisknappen er 
ikke "nul” stillet 

Sørg for, at: 
• Mallya-hovedenehedsvinduet er 

perfekt tilpasset til pennens 
dosisvindue, ELLER 

• Mallya-tommelfingerhjulet er 
presset ordentligt fast på 
pennehætten 

(se anbefalingerne i 
advarselsmeddelelserne under 
tabellen) 
 

ELLER 
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At dosisknappen er "nul” stillet 
Tabel 14 - Fejlfinding - synlige og hørlige signaler  

 

 VÆR FORTSIGTIG  
 
ORANGE LED - - ANBEFALINGER TIL FEJLFINDING 
 
Mallya-hovedenhedens LED lyser  orange hvis: 
 

•      
• Mallyas gennemsigtige firkantede plastikvindue 

og pennens dosisvindue er ikke korrekt justeret, 
eller 

• hvis hovedenheden er monteret for 
lavt/for højt ( Toppen af Mallya-enheden skal 
justeres med toppen af pennen, ved bunden af pen 
dosisknappen), eller 

 

 
 

• Hvis Mallya-tommelfingerhjulet ikke er presset 
nok ned. 

 

 
 

I dette tilfælde er det nødvendigt at:  
• Om justere (justeres igen):  
 vinduernes placering: 

 
 eller til at hæve/sænke Mallyas hovedenheden på pennen, 

 
• Eller trykke Mallya-tommelfingerhjulet ned på pennehjulet, 
 
indtil Mallya-hovedenhedens LED blinker grønt og orange , hvis Mallya ikke er parret (hvis 
Mallya allerede er parret, vil LED'en lyse grøn) 
  
 
 

8.2 NULSTILLING INSTRUKSER 
 

Nulstilling af Mallya-enheden kan være nødvendig, hvis: 
• Mallya  ikke fungerer ordentligt (ingen reaktion osv.), 
• Du ønsker at parre Mallya med en anden mobil enhed (smartphone), 
• Du vil slette dine personlige helbredsdata fra enheden. 
 
PROCEDURE 
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8.2.1 Fjern Mallya fra pennen ( sepunkt 7.) 

8.2.2 Vend Mallya om, således at du kan se følgende indikationer: 

 

8.2.3 Tag fat i nulstillingsnøglen:  

8.2.4 Sæt nulstillingsnøglen ind i hullet som vist nedenfor, og VENT på at 3 BIP lyder før 
nøglen fjernes. 

 

 

8.2.5 Følg derefter instruktionerne i punkt 5. for at klargøre enheden til ny brug. 

9. VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN 
9.1 MALLYA-ENHEDENS LEVETID 

Mallya og dens tilbehør forventes at vedvare i 2 ÅR. 
Du behøver ikke udføre periodisk vedligeholdelse af enheden. 

9.2 RENGØR DIN MALLYA 
Når Mallyas ydre overflade er snavset, skal du følge nedenstående trin for at rengøre den: 
 Tag USB-kablet ud af Mallya-hovedenheden. 
 Aftør overfladen med en blød, fnugfri klud, som er let fugtet. 
 Tør genstridigt snavs af med en blød, fnugfri klud, som er let fugtet med: Vand, der 

indeholder en lille mængde neutralt rengøringsmiddel eller 95 % ethanol. 
 Tør med en blød, fnugfri klud. 
 Undgå at fugte den del, der fører til mikro-USB-porten. 

 VARSEL! 

 
Sørg for at frakoble USB-kablet, før du rengør Mallya. 

 

 VÆR FORTSIGTIG  
• Tør ikke Mallyas overflade af med andre kemikalier eller opløsningsmidler (f.eks. acetone) 

end dem, der er angivet i denne rengøringsprocedure. Dette kan forårsage misfarvning eller 
beskadigelse af din enhed. 

• Husk, at Mallya ikke er vandtæt: 
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 Nedsænk ikke enheden i vand, og rengør den ikke med rindende vand. 
 Udsæt ikke enheden for fugt. Brug ikke enheden på badeværelset eller meget varme, 

fugtige, støvede eller regnfulde steder. 
• Del ikke Mallya med andre for at undgå enhver risiko for infektion. 

9.3 BEVARING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVERFOR VAND, STØV OG LYS 
Mallya-enheden er klassificeret som IP22 (”Ingress Protection” klassifikation): 
Som defineret i IEC 60529 normen klassificerer og evaluerer IP-koden (eller kode for 
indtrængningsbeskyttelse) beskyttelsesgraden fra mekaniske og elektriske bokse mod 
indtrængen af faste genstande, støv, utilsigtet kontakt med vand. 
Mallya er klassificeret IP22 med dette klassifikationssystem: Det har vist modstandsdygtighed 
over for vand og støv under visse omstændigheder. På trods af denne klassificering er din 
enhed ikke vandtæt og tåler ikke vandskader. 
 
ANMÆRKNING:  
Hvis det konstateres at der er kommet væske ind i den forseglede enheds inderside, bortfalder 
enhedens garanti. 
 

Følg omhyggeligt følgende tips for at undgå beskadigelse af enheden (driftsproblemer eller 
æstetiske problemer): 
• Hvis din enhed bliver våd, skal du tørre den grundigt med en ren, tør og blød klud. Du skal 

tørre indersiden af opladnings udtaget/porten, før du sætter et strømstik i for at oplade 
enheden. Hvis opladnings udtaget/porten ikke er helt tør fungerer enheden muligvis ikke 
korrekt. Den kan f.eks. oplade langsommere eller ophede. 

• Udsæt ikke enheden for sollys. 
• Hvis enheden falder eller udsættes for stød, kan egenskaber mod  vand- og støv ændres. 
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10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG YDEEVNE 
10.1 ELEKTRISK INFORMATION 

 VÆR FORTSIGTIG  
Sørg for at tilslute Mallya USB-kablet til en standard IEC 60601-1 godkendt strømkilde. 

USB-EVNE 
Indgangsspænding 5 V DC 2 A. 
Min. strøm 500 mA 
Beskyttelse mod gennemtrængning IP 22 

BATTERI EVNE 
Batteri Genopladeligt Li-ion: Li-ion 3,7 V-130 mAh 
Modelnummer GEB401730/ FT401235P 
Autonomi med et fuldt opladet batteri 2 uger 
Batteriopladningstid Oplades helt på 2,5 timer 

Tabel 15 - Mallya elektriske oplysninger 

Det er muligt at slutte den medfølgende USB-kabel til USB-porten på din PC eller til en 
strømadapter, der er egnet til dit område, som har følgende karakteristika: 

AC-ADAPTER (MEDFØLGER IKKE) 
Egnet eksternt modul med automatisk spændingstilpasning: Intet valg påkrævet. 

Indgangsspændingsområde 90-264 V 
Frekvensområde 47- 63 Hz 
Kategori II(dobbelt isolering)  
Udgangsspænding 5V DC 
Udgangsstrøm 500mA – 2A 

Tabel 16 - oplysninger om batteriopladning 

10.2 MATERIALER 
MALLYA DEL MODEL TIL PEN MATERIALER 

Mallya enhed Alle PC/ABS (belægning) 
Copolyester (hovedenhed) 

Mallya 
tommelfingerhjul 

• FLEXPEN® 
NOVO NORDISK 
SOLOSTAR® SANOFI 

Polypropylen og 
POM 

KWIKPEN® ELI LILLY TPE 
Tabel 17 - Materialer 

10.3 DETALJE OVER ANGIVET VÆRDI 
Detaljer: 99% 

Tabel 18 - Detaljer på testbænk 

 VÆR FORTSIGTIG  
Eksterne faktorer kan påvirke nøjagtigheden af dosismålingen. 
 
 
 

Faktorer Påvirker målingen Påvirker ikke målingen 
Omgivende temperatur  √ 
Magnetisk forstyrrelse  √  

Tabel 19 - Eksterne faktorer og nøjagtigheden af den angivet værdi 
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Overhold de anvendelsesbetingelser, der anbefales i denne brugervejledning, for at angive 
nøjagtige doser.  
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11. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 
11.1 ALLMEN FORSIKTIGHED OG ADVARSEL 

 VARSEL! 
• Undgå at bruge denne enhed ved siden af eller stablet med andre enheder, da den kan 

forårsage funktionsfejl. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal denne enhed og andre 
enheder kontrolleres for normal drift. 

• Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem der er angivet eller leveret af 
enhedens fabrikant, kan resultere i øget elektromagnetisk stråling eller nedsat immunitet af 
denne enhed og kan resultere i forkert betjening. 

• Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusiv ydre enheder såsom antennekabler og 
eksterne antenner) bør ikke bruges tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen del af 
UDSTYRET eller EM SYSTEM] , inklusive kabler specificeret af fabrikanten. I modsat fald 
kan ydeevnen af disse enheder blive påvirket. 

• Elektrisk medicinsk udstyr og systemer er underlagt særlige forholdsregler vedrørende 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og skal installeres i overensstemmelse med EMC-
instruktionerne i dette dokument. 

11.2 ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 
 

UTSLÄPP 

RF-strålinger: 
CISPR 11/gruppe 1  

Klasse B. 

IEC 61000-3-2 harmoniske forvrængninger:  Ikke anvendelig  

IEC 61000-3-3 spændingsudsving og flimmer: Ikke anvendelig  
Tabel 20 - Elektromagnetisk stråling 

  
 

11.3 ELEKTROMAGNETISK IMMUNFORSVAR 
 

IMMUNFÖRSVAR 

Test Krav Overensstemmelsesniveau 
Elektrostatisk stød (DES)  
IEC 61000-4-2  

± 8 kV vid kontakt 
± 2/4/8/15 kV i luftmiljø 

± 8 kV vid kontakt 
± 2/4/8/15 kV i luftmiljø 

Udstrålede RF 
elektromagnetiske felter 
IEC 61000-4-3 

10V/m 
80MHz-2,7GHz 

80 % AM vid 1 kHz  

10V/m 
80MHz-2,7GHz 

80 % AM vid 1 kHz 

Nærhedsfelter udsendt af 
trådløse RF-
kommunikationsenheder 
IEC 61000-4-3 

Frekvens (MHz) Modulering 
Krævet 
niveau 
(V/m) 

Overensstemmelsesniveau 
(V/m) 

385 Pulsmodulation: 18 Hz 27 27 
450 Pulsmodulation: 18 Hz 28 28 
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710– 745-780 Pulsmodulation 217 Hz 9 9 
810– 870-930 Pulsmodulation: 18 Hz 28 28 
1720– 1845-

1970 Pulsmodulation 217 Hz 28 28 

2450 Pulsmodulation 217 Hz 28 28 
5240– 5500-

5785 Pulsmodulation 217 Hz 9 9 
 

Hurtig / i salve elektrisk 
transit   
IEC 61000-4-4 

Strømforsyning: ± 2 kV 
Indgangs-/udgangsledninger: ± 1 kV 
Repetitionsfrekvens: 100 kHz 

Strømforsyning: ± 2 kV 
Indgangs-/udgangsledninger: ± 1 kV 
Repetitionsfrekvens: 100 kHz 

Chokbølger 
IEC 61000-4-5 

Mellan faser: 
± 0,5 kV, ± 1 kV 
Mellem jordforbindelse og faser 
± 0,5 kV,± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ikke anvendelig 

Ledende forstyrrelser, 
induceret af RF-felter 
IEC 61000-4-6 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V i ISM- og amatørradiobånd mellem 
0,15 MHz og 80 MHz  
80 % AM vid 1 kHz 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V i ISM- og amatørradiobånd mellem 
0,15 MHz og 80 MHz  
80 % AM vid 1 kHz 

Magnetfelt på netværkets 
frekvens 
IEC 61000-4-8 

30A/m  30A/m  

Spændingsfald og 
afbrydelser: 
IEC 61000-4-11 

0 % UT, 0,5 cyklus 
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° og 315° 
0 % UT, 1 cyklus 0° 
70 % UT, 25/ 30 cyklus 0° 
0 % UT, 250/ 250 cyklus 

Ikke anvendelig 

 

Tabel 21 – Immunitet 

  

 

11.4 SPECIKATIONER OMKRING RADIOMODUL 
 

Mallya har en BLE-modul med følgende egenskaber (modtagelse/sending): 
 

LE Bluetooth type BLE 
Frekvensband [2400– 2483,5]  
Kanal antal 40 
Kanalafstand 2 MHz 
Båndbredde 1 MHz 
Max EIRP (modsvarende isotropisk radiorad 
effekt) 5dBm 

Tabel 22– Radiomodulens specifikationer 

BIOCORP-PRODUCTION erklærer, at Mallya radioudstyr overholder direktiv 2014/53/EU (RØD). 
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse : my-
mallya.com 
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12. ANSVARSFRASKRIVELSES KLAUSUL 
Garantien er gyldig i tolv måneder fra købsdatoen (medmindre der er aftalt en mere 
fordelagtig periode mellem fabrikanten og forhandleren. Kontakt din lokale forhandler for at få 
yderligere oplysninger). 
 

Garantien dækker alle defekter, beskadigelse af materialer eller fabrikationsfejl af de produkter 
der anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning. 
 

Denne garanti er ikke til hinder for anvendelsen af de retlige garantier der gælder i henhold til 
den nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer. 
 

BIOCORP-PRODUCTION kan ikke holdes ansvarlig for: 
• Enhver skade som skyldes manglende overholdelse af det der er angivet i nærværende 

brugsanvisning; 
• Enhver skade som skyldes en fejlfunktion, som skyldes en kombination af tilsluttede 

enheder. 
• Enhver skade som skyldes transport, forkert brug eller forsømmelse, forkert håndtering, 

ændring af systemet, utilstrækkelig vedligeholdelse, forkert spænding, lynnedslag, sand- 
eller vandindtrængen, anvendelse af dele eller tilbehør, som ikke er leveret med eller 
anbefalet i denne BIOCORP-PRODUCTION manual. 
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