
Handleiding EmmaQR

Wat is EmmaQR en hoe wordt het gebruikt?
Wanneer u moeilijkheden ervaart met het doorsturen van de meetgegevens met de Emma 6 app,

kunt u de EmmaQR-app gebruiken om bloeddrukmetingen door te sturen. De app is ook te

gebruiken op de telefoon of tablet van een vriend of familielid. Let op! EmmaQR is alleen te

gebruiken op een Android telefoon of tablet.

De EmmaQR-app is ontwikkeld om uw meetgegevens door te sturen naar Emma. In de

EmmaQR-app ziet u geen meetgegevens of andere persoonlijke informatie. Bovendien kunt u ook

uw bloeddrukmetingen met terugwerkende kracht doorsturen.

EmmaQR installeren

Om EmmaQR te gebruiken begint u met het installeren van de app.

● Pak de telefoon of tablet en zoek in de Play Store (Android) op ‘EmmaQR’ (zie

logo rechts)

● Druk vervolgens op de groene knop met ‘Installeren’

EmmaQR gebruiken

Na het installeren, kunt u EmmaQR gebruiken om de bloeddrukmetingen door te sturen.

1) Open de EmmaQR-app op uw telefoon of tablet.

2) Geeft op de telefoon of tablet toestemming voor bluetooth en locatie. Let op! Zorg ook

dat deze altijd aanstaan als u de synchronisatie wilt uitvoeren.

3) Zet de bloeddrukmeter aan door de lock-schakelaar aan de rechterzijde van de meter naar

de <<ontgrendel>> positie (open slot) te schuiven.

4) Druk op de bloeddrukmeter op de ‘+’ knop (zie afbeelding rechts)

5) Klik in de EmmaQR app op ‘Start’.

6) Neem de EmmaHBPM handleiding er bij, deze is in het pakket

bijgeleverd (niet de snelstarter).

7) Scan met de EmmaQR-app, de QR-code die u op de EmmaHBPM handleiding vindt (deze

is meermaals te gebruiken).

8) De EmmaQR-app doorloopt een aantal stappen: scannen, verbinding, metingen en

upload.

9) Vervolgens ontvangt u een bevestiging dat het synchroniseren (doorsturen) is geslaagd.

Vragen?
Heeft u vragen over de installatie of het gebruik van EmmaQR? Neem dan contact op met onze

supportafdeling.

Contact

Telefoon: 085-1307025 (9: 00 -17: 00)
E-mail: support@medicinemen.eu
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