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Beknopte referentiehandleiding Voedsellijst

Leer hoe u de standaard voedsellijst naar uw pomp kunt downloaden en hoe u de voedings-
waarde kunt bekijken van maximaal 500 voedingsartikelen, zodat u uw koolhydraten nauwkeu-
rig kunt tellen.3) Om de voedsellijst te kunnen downloaden hebt u een pc/Mac met internetver-
binding nodig, evenals de door Animas geleverde IR-kabel (infrarood) en een diasend® account.

Een voedsellijst naar  
uw pomp downloaden

Download Foodlist

De voedsellijst wordt naar uw 
pomp overgedragen. Zorg dat 
de pomp geactiveerd blijft.

Als het downloaden klaar is, klikt u op de blauwe knop om af te sluiten. 
Koppel uw pomp weer aan en hervat de insulinetoediening. U kunt de 
voedsellijst vinden in het menu Snel-KH [Menu > Bolus > Snel-KH]. 

Sluit Food Loader af10

Dubbelklik op het pictogram 
diasend® Food Loader op uw 
bureaublad.

Open Food Loader5

Om de voedsellijst op uw pomp 
te openen, moet u zorgen dat 
[Geav. bolus] is geactiveerd.

1

Onderbreek uw pomp  
[Menu > Onderbr/Herv > 
Onderbreek].

2 Onderbreek de pomp

De pomp moet van uw lichaam 
worden losgekoppeld en in de 
modus Onderbreken worden gezet.

Koppel de pomp los3

Sluit de IR-kabel aan en plaats 
de achterkant van uw pomp 
voor het IR-venster.

Sluit de pomp aan4

Typ de gebruikersnaam en het 
wachtwoord van uw diasend® 
account.

Meld u aan bij  
Food Loader6

Klik op de groene knop  
«Access my Food Databases».

Bevestig uw aan-
melding 7

In het onderste lichtgroene 
vak selecteert u de voedsel-
lijst die u wilt downloaden.

Selecteer de  
voedsellijst8

FDB Netherlands (copy)

Klik op de groene knop «Go» om 
het downloaden te beginnen.  
Zorg dat uw pomp is geactiveerd.

Start het down-
loaden 9

FDB Netherlands (copy)

Bereiden pomp



De toepassing Food Loader 
installeren

Leer hoe u de toepassing diasend® 
Food Loader op uw pc of Mac kunt 
installeren.

Meld u aan bij  
«www.diasend.com».

Ga naar diasend.com1

Selecteer «Gereedschap»  
in het hoofdvenster.

Selecteer Gereed-
schap2

Scroll op het tabblad «Food 
Database» helemaal tot  
onderaan de pagina en klik  
op het pictogram diasend®  
Food Loader.

Installeer Food Loader3

Nog geen account? Ga naar 
«diasend.com/animas» om  
u te registreren.2)

Meld u aanof

Uw voedsellijsten  
beheren

Leer hoe u de standaard voedsellijst aan uw voedseldatabanken 
kunt toevoegen en bewerken.

Selecteer «Gereedschap» in 
het hoofdvenster en klik 
vervolgens op de tab  
«Food Database».

Selecteer Gereed-
schap2

Klik op «Voedsellijst - Animas» 
om deze hierboven aan uw 
voedseldatabanken toe te 
voegen.1)

Voeg de standaard-
lijst toe3

Nog geen account? Ga naar 
«diasend.com/animas» om u 
te registreren.2)

Meld u aanof of

Als de diasend® Food Loader 
eenmaal is geïnstalleerd, ziet 

u dit pictogram op het 
bureaublad van uw computer.

Meld u aan bij  
«www.diasend.com».

Ga naar diasend.com1
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Selecteer onder «Mijn 
voedseldatabanken» de 
voedsellijst die u wilt bewer-
ken, en klik erop.

Open uw voedsellijst

Klik op «Bewerken» om uw 
voedsellijst te wijzigen, bijv. de 
naam wijzigen, voedingsartikelen 
toevoegen en verwijderen.

Bewerk uw voed-
sellijst4

Uw voedsellijst beheren

5

De naam van uw voedsellijst wijzigen, bijv. 
«De voedsellijst van Jan».

Een categorie 
selecteren.

De categorie wijzigen in 
«Favorieten» als dit iets is 
wat u vaak eet.

Een nieuw voedingsartikel aan de  
betreffende categorie toevoegen.

Voedselartikelen één voor één 
selecteren om ze te wijzigen.

Voedingsartikelen verwijde-
ren die u hebt geselecteerd.

Vergeet niet uw wijzigingen 
op te slaan.
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1) Hoewel alle redelijkerwijs mogelijke zorg is besteed bij het 
samenstellen van deze lijst, aanvaarden de uitgevers en auteurs 
geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit 
het gebruik van de informatie die deze voedsellijst bevat. 
Verwijzingen worden vermeld in document «Afkortingen en 
referenties voedsellijst Animas.pdf». De auteurs beroepen zich op 
hun morele rechten.

2) Anders, selecteer uw taal en inloggen met de gebruikersnaam en 
het wachtwoord van uw diasend® account. 

3) Bij het gebruik van diasend® software.
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