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Ověřte si kompatibilitu telefonu a operačního systému
Oblíbená mobilní zařízení a operační systémy (OS) jsou pravidelně testovány, 
aby se vyhodnotila kvalita propojení přes NFC a Bluetooth a kompatibilita 
aplikací se snímači. Před instalací nové verze operačního systému do telefonu 
nebo před použitím aplikace s novým telefonem doporučujeme zkontrolovat 
průvodce kompatibilitou mobilních zařízení a operačních systémů.

Ověření kompatibility
Pokyny pro ověření kompatibility telefonu a operačního systému (OS)
a podrobný průvodce ke stažení aplikace FreeStyle LibreLink.

Obsah

12 Kontakt na oddělení péče 
o zákazníky FreeStyle

Více informací o aplikaci a instruktážní video najdete 
na freestylelibre.cz/produkty/freestyle-librelink  

IOS

Pro rychlý přístup na webovou stránku  
naskenujte QR kód:

2 Ověření kompatibility
3 Identifikace modelu telefonu 

a operačního systému
4 Stáhněte si a nainstalujte 

aplikaci
6 Nastavení telefonu

11 Vytvoření účtu a přihlášení
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Průvodce kompatibilitou 
chytrých telefonů: 

Identifikace modelu telefonu a operačního systému

1  Klepněte na Nastavení

3   Klepněte na Informace 4   Najděte Verze softwaru a Číslo 
modelu

2   Klepněte na Obecné
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1    Klepněte na ikonu App Store 
na domovské obrazovce

2    Do vyhledávacího řádku zadejte FreeStyle LibreLink 
a klepněte na Hledat 

Pokud nejste přihlášeni pomocí Apple ID, 
budete vyzváni, abyste:

• zadali Apple ID
• zadali heslo a klepli na Přihlásit

Stáhněte si a nainstalujte 
aplikaci
Aplikace FreeStyle LibreLink je k dispozici 
v obchodě App Store 
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3    Vyhledejte ikonu FreeStyle LibreLink   
a klepnutím na ikonu Získat zahájíte stahování 

4    Klepněte na Otevřít     
Ikona aplikace se zobrazí na domovské obrazovce
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Nastavení telefonu
Pokud používáte možnost Čas u obrazovky, nezapomeňte přidat aplikaci 
FreeStyle LibreLink do seznamu Povoleno vždy.

1  Klepněte na Nastavení

3   Klepněte na Povoleno vždy 4   Rolujte dolů a přidejte LibreLink

2   Klepněte na Čas u obrazovky
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Ověřte si kompatibilitu telefonu a operačního systému
Oblíbená mobilní zařízení a operační systémy (OS) jsou pravidelně testovány, 
aby se vyhodnotila kvalita propojení přes NFC a Bluetooth a kompatibilita 
aplikací se snímači. Před instalací nové verze operačního systému do telefonu 
nebo před použitím aplikace s novým telefonem doporučujeme zkontrolovat 
průvodce kompatibilitou mobilních zařízení a operačních systémů.

Ověření kompatibility
Pokyny pro ověření kompatibility telefonu a operačního systému (OS)
a podrobný průvodce ke stažení aplikace FreeStyle LibreLink.

Obsah
7 Ověření kompatibility
8 Identifikace modelu telefonu 

a operačního systému
9 Stáhněte si a nainstalujte 

aplikaci
11 Vytvoření účtu a přihlášení

12 Kontakt na oddělení péče 
o zákazníky FreeStyle

ANDROID

Více informací o aplikaci a instruktážní video najdete 
na freestylelibre.cz/produkty/freestyle-librelink  

Pro rychlý přístup na webovou stránku  
naskenujte QR kód:
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1  Klepněte na Nastavení

3  Najděte Jméno modelu 4   Najděte Verzi Androidu

2   Klepněte na O telefonu nebo 
O zařízení

Průvodce kompatibilitou 
chytrých telefonů: 

Identifikace modelu telefonu a operačního systému
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1    Klepněte na ikonu Obchod Play 
na domovské obrazovce

2    Vyhledejte FreeStyle 
LibreLink 

3    Klepněte na FreeStyle LibreLink 

Pokud nejste přihlášeni ke svému účtu 
Google, budete vyzváni, abyste:

• zadali e-mail nebo telefonní číslo účtu 
Google a klepli na položku Další

• zadali heslo a klepli na Další

Stáhněte si a nainstalujte
aplikaci
Aplikace FreeStyle LibreLink je k dispozici 
v obchodě Google Play
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4    Klepněte na Instalovat   
a zahajte stahování

5     Klepněte na Otevřít 
Ikona aplikace se zobrazí na domovské 
obrazovce
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Vytvoření účtu a přihlášení

Máte účet LibreView? 
Klikněte na Přihlásit se

Abyste mohli aplikaci využívat je potřeba se přihlásit nebo vytvořit účet

Nemáte účet? 
Klikněte na Začněte hned

1    Zadejte svou zemi

LibreView je zabezpečená cloudová platforma, která zajišťuje, že jsou Vaše data 
bezpečně uložena. Systém poskytuje pohodlný, srozumitelný a snadný způsob 
zobrazení a sdílení údajů o glukóze, což pomáhá zlepšovat komunikaci s vašimi 
zdravotníky. 

2   Vyplňte osobní údaje 3   Vyplňte e-mail a heslo

Pokud již využíváte cloudovou platformu LibreView,  
přihlašovací údaje do mobilní aplikace FreeStyle LibreLink jsou stejné jako do 
LibreView
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Potřebujete pomoci?
Kontaktujte tým zákaznické linky FreeStyle Libre na:

Další tipy a informace o produktech najdete na FreeStyleLibre.cz

Tým zákaznické linky 800 189 564
Dostupný 5 dní v týdnu od 8:00 do 16:00, mimo víkendy a státní svátky

Mějte cukrovku spolehlivě pod
kontrolou
Jednoduše vědět víc

Youtube: Freestyle Česká republika

Aplikace FreeStyle LibreLink a Systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor)Aplikace FreeStyle LibreLink a Systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor) jsou zdravotnickými prostředky. Číslo notifikované osoby: 

2797. Čtěte pečlivě uživatelskou příručku a informace o bezpečném používání.Čtěte pečlivě uživatelskou příručku a informace o bezpečném používání. Aplikace FreeStyle LibreLink se používá společně s kompatibilním senzorem 

FreeStyle Libre pro okamžité monitorování glukózy, je indikována pro měření hladiny glukózy v tkáňovém moku u osob s diabetem mellitus (ve věku od 4 let), 

včetně těhotných žen. Aplikace a senzor mají sloužit jako náhrada za měření glykémie při samostatné léčbě diabetu, včetně dávkování inzulínu. Indikace pro 

děti (věk 4–12) je omezena na děti pod dohledem pečovatele ve věku minimálně 18 let. Aplikace FreeStyle LibreLink je kompatibilní pouze s určitými mobilními 

zařízeními a operačními systémy. Použití Aplikace FreeStyle LibreLink vyžaduje registraci u LibreView. Výstraha:Výstraha: Pacienti by se měli vždy nejdříve poradit se 

svým lékařem, než provedou jakoukoliv zdravotní interpretaci a úpravu léčby na základě informací z měření. Používáte-li Aplikaci FreeStyle LibreLink, musíte 

mít také přístup k systému monitorování glukózy v krvi, protože aplikace jej neposkytuje. Aplikace nevydává žádné alarmy.    
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