
MINIMED 640G JA NIGHTSCOUT 

640G pumbaga Nightscouti kasutamiseks on vaja: 

1. Telefoni, mis töötaks info kogujana. Telefonil peab olema USB OTG ühendus ja vähemalt 

Android 4.0.3 

2. Contour Next Link 2.4 või Contour Plus Link 2.4 glükomeetrit 

3. USB OTG kaablit kahe esimese asja omavahel ühendamiseks  

 

1. Telefoni jõuavad andmed pumbast, kui see on umbes 3‐4 meetri raadiuses. Sobivat odavat telefoni on 

keeruline leida, sest praegu müügil olevatel odavamatel (100 eur) telefonidel pole OTG‐d. Ja tavaliselt ei 

saada telefonipoes sõnast OTG ka aru. Odavat, hea aku ja väikeste mõõtmetega telefoni võib leida e‐

bayst, soovitan otsida Sony Xperia Go, Motorola Moto G2 või G3 mudeleid. Väike telefonide nimekiri, 

mis kasutajate kinnitusel sobivad ja töötavad, on siin: 

https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/wiki/Compatible‐Android‐devices‐and‐firmware 

2. Contour Next Link 2.4 glükomeetrit Eestis kahjuks ei müüda. Tuttavate kaudu saab seda hankida 

Soomest või Rootsist. Tellida saab nt Saksa veebipoest või leida ka e‐bayst. Tellides tuleb kindlasti jälgida, 

et glükomeetri ühikud oleksid mmol/l ja töötaks 640G pumbaga (Next Link 2.4).  

Contour Plus Link glükomeeter peaks Eestisse müügile jõudma 2018.a. alguses. Töötab täpselt 

samamoodi, nagu Contour Next Link. 

3. USB OTG kaablit võib leida Oomipoest või siis jällegi ebayst. Vastupidavamad on sellised, kus kaablit 

minimaalselt. 

Rohkem vidinaid Nightscouti jaoks vaja ei olegi, ülejäänu tuleb ära teha arvutis. Teha on vaja: 

‐ kasutajakonto Github’i. 

‐ kasutajakonto Heroku’sse. 

‐ Githubist võetud tarkvaraga luua endale Herokus Nightscouti koduleht. 

‐ Installida lapse telefoni äpp, mis laeb pumbast saadud infot üles kodulehele. 

‐ Installida oma telefoni äpp, millega saab seda infot vaadata. 

 

Kogu teave on leitav ka netist: 

https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/wiki 

http://www.nightscout.info/ 

Facebooki grupp: Nightscout for Medtronic 

 

https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/wiki/Compatible-Android-devices-and-firmware
https://www.diashop.de/contour-next-link-2-4-mmol-l-blutzuckermessgeraet-fuer-minimed-640g-1-stueck.html
https://www.oomipood.ee/product/vlmp60515b0_20_usb2_0_kaabel_a_micro_b_otg_20cm_95194_gby?q=otg
http://www.ebay.co.uk/itm/CABLE-ADAPTATEUR-USB-FEMELLE-MICRO-USB-MALE-OTG-TABLETTE-SMARTPHONE-COUDE-360-/381624176221?hash=item58da92ce5d:g:6bUAAOxy0NtTFrGC
http://www.ebay.co.uk/itm/CABLE-ADAPTATEUR-USB-FEMELLE-MICRO-USB-MALE-OTG-TABLETTE-SMARTPHONE-COUDE-360-/381624176221?hash=item58da92ce5d:g:6bUAAOxy0NtTFrGC
https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/wiki
http://www.nightscout.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Company name ei ole vaja täita. 

Lähed heroku.com lehele ja vajutad 

Sign up nupule. 

Sulle tuleb konto kinnitamiseks e-kiri. 

Kinnita see, vajutades kirjas olevale 

lingile. 

Select language valikus võib võtta 

kõige viimase – I’m not a developer. 



 

 

Järgmisena tuleb lisada Herokusse 

oma krediitkaardi andmed. 

NightScout on tasuta ja sa ei pea 

reaalselt midagi maksma. 

Logi heroku.com lehelt sisse. 

Vasakus ääres näed oma 

kasutajanime (meiliaadress). Vajuta 

sinna, saad avanevas menüüs valida 

Manage account 

 

 

 

Järgmisena avanenud aknas saad 

üleval ääres vajutada sõnale Billing 

 

 

 

 

 

 

 

Nüüd täidad lahtrid oma andmetega 

krediitkaardi number, kaardi tähtaeg 

ja turvakood. Samuti lisad oma 

aadressi. 



#WeAreNotWaiting # NIGHTSCOUT  

Developed by Pablo Ńczyk; Translated by Droomek 
#FB group: Minimed 640 G Klub Polska 

3) Creating and configuring an account on https://github.com 
 
Go to the above-mentioned link and click Sign Up 
 

 
Fill in the appropriate fields 

 

https://github.com/


#WeAreNotWaiting # NIGHTSCOUT  

Developed by Pablo Ńczyk; Translated by Droomek 
#FB group: Minimed 640 G Klub Polska 

 
Select the FREE option and click Continue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fill in the form or skip this step 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#WeAreNotWaiting # NIGHTSCOUT  

Developed by Pablo Ńczyk; Translated by Droomek 
#FB group: Minimed 640 G Klub Polska 

Appears the page: 
 

 
Confirm the credibility of the account in the your email inbox. 
 
In the search box, type “nightscout” and press enter. 
 

 
 



#WeAreNotWaiting # NIGHTSCOUT  

Developed by Pablo Ńczyk; Translated by Droomek 
#FB group: Minimed 640 G Klub Polska 

 
Select the below marked link 
 

 
 
 
Select “Fork” 
 

 
 
 



#WeAreNotWaiting # NIGHTSCOUT  

Developed by Pablo Ńczyk; Translated by Droomek 
#FB group: Minimed 640 G Klub Polska 

 
 
 
Your account has been linked to the repositories. 
 

 
Your account is locked together with the database 
 

 
 
 



 

 

Ava ühes aknas Heroku ja logi sisse 

Teises aknas ava Github ja logi sisse, vali sealt Your repositories alt cgm-remote-monitoring 

 

 

Nüüd keri allapoole, kuni jõuad sellise kirjani: 

 

Vajuta Deploy to Heroku 

 

 

 

 

 

 



Siis avaneb aken Herokus, kus hakkad seadistama oma Nightscouti lehte 

Kõigepealt App name – pane nimi, sellest saab sinu Nightscouti veebilehe nimi formaadis: 

https://sinumõeldudnimi.herokuapp.com, praeguses näites siis https://katsetan.herokuapp.com 

Region – võib jääda samaks 

 

 

API_SECRET – mõtle välja parool (12 tähemärki) ja kirjuta see üles 

ENABLE – siia võid kirja panna kõik võimalused, mis siin kirjas (iga sõna vahel on tühik) 

 

https://sinumõeldudnimi.herokuapp.com/


ülejäänud seaded võivad jääda vaikimisi samaks, ainult kellaaja formaadi võiks panna 24 tunni peale 

 

Keri lehekülje lõppu ja vajuta nuppu Deploy. Nüüd pead pisut ootama. 

Kui kõik läks hästi, siis peaks ekraanil olema kiri, vajuta sealt Manage 

App 

Nüüd avanenud aknas vajuta nupule Settings 

 

Ja sealt nupule Reveal Config Vars 

 

Keri seal avanenud tabeli alumisse otsa, kus näed kahte tühja lahtrit 

 

Pead nüüd lisama sinna 3 uut rida (kõik tähed, märgid ja tühikud peavad olema täpselt samad) 

 

 

 



Nüüd keri lehekülje ülemisse otsa, seal paremal on nupp Open App, vajuta sinna, peaks avanema tühi 

Nightscouti lehekülg: 

 

 

Esimest korda seda lehte avades viskab ette Profile Editor lehekülje.  

 

Enne, kui salvestada saab, tuleb vajutada Authenticate nuppu ja sinna sisestada parool, mille ise seda 

lehte tehes määrasite (API_SECRET). 

 

 



 

Nüüd võta telefon, mis hakkab pumbast andmeid lugema (lapse telefon). 

 

Kõigepealt on vaja lapse telefoni seadetes valida Turvalisus ja Tundmatud 

allikad ja see sisse lülitada (Luba tundmatutest allikatest pärinevate 

rakenduste installimine), selle võib pärast jälle välja lülitada. 

 

Siis ava telefoni internetiaknas selline lehekülg: 

https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/releases 

Seal kõige ülemine on kõige uuem versioon, kasuta seda. Leia sõna 

Download ja sealt vajuta 600-series-ns-uploader.apk 

 

Kui fail alla laetud, installi see telefoni, ekraanile peaks tekkima öökulli logoga Nightscouti äpp. Ava see, 

mine seadete alla ja kirjuta sinna oma heroku lehekülje nimi (Nightscout URL) ja API_SECRET parool. 

 

 

https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/releases


 

Ühenda telefon ja Contour Next Link glükomeeter omavahel USB OTG juhtmega. Avanenud aknas vali 

Register USB Stick ja järgi ekraanil olevaid juhiseid (seda pead tegema vaid esimesel korral äppi selle 

glükomeetriga kasutades). 

Kui glükomeeter on registreeritud, siis vajuta menüüs Read data now. 

Mõne minuti pärast peaks ekraanile ilmuma pumbast pärit veresuhkru number, mis uueneb iga 5 minuti 

tagant.  

Seal äpis saad valida ka Update pump profile. See kopeerib Nightscouti pumbast ka basaalide ja muu 

info, mida saad ka siis Nightscouti lehel vaadata. 

Ava Heroku lehekülg (https://sinumõeldudnimi.herokuapp.com), seal peaks nüüd olema näha kogu 

pumbast tulev info. 

Lapse numbreid saad nüüd jälgida oma Heroku lehelt või siis oma telefonis eraldi äppi kasutades (äpid 

kahjuks ei näita aktiivset insuliini, booluseid ja muud). Aga need võimaldavad mugavalt 

veresuhkrunumbrit näha telefoni lukustusekraanil, seadistada endale sobivaid kõrge/madala alarme jne. 

Androidi äpp numbrite jälgimiseks: http://stephenblackwasalreadytaken.github.io/NightWatch/ 

iOSi äpp numbrite jälgimiseks: https://itunes.apple.com/pl/app/nightscout/id949973872 

Veresuhkrunumbreid ja graafikut saab vaadata ka nutikella ekraanilt, 

nimekiri erinevatest nutikelladest ja lingid nende watchface’de 

allalaadimiseks on siin: http://www.nightscout.info/wiki/cgm-watchfaces 

Kõik neist ei pruugi aktiivset insuliini näidata, seda tasub eelnevalt 

uurida. Omast kogemusest oskan öelda, et Pebble watchface’l tuleb 

seadistuses lapse nime asemel kirjutada IOB, siis tuleb kella ekraanile ka 

aktiivne insulin (siin pildil nt 0,2 ühikut). 

Kõige odavam Nightscoutiga sobiv nutikell ongi vist hetkel Pebble ja 

hoolimata sellest, et sellele enam uuendusi ei tehta, töötab ta praeguse 

Androidiga ilusti (iOSi kohta ei oska kommenteerida). 

 

 

 

 

 

https://sinumõeldudnimi.herokuapp.com/
http://stephenblackwasalreadytaken.github.io/NightWatch/
https://itunes.apple.com/pl/app/nightscout/id949973872
http://www.nightscout.info/wiki/cgm-watchfaces


 

 

Kahe lapse Nightscouti saab korraga jälgida sellise lehe abil: http://monitor.nightscout.info/ 

 

 

http://monitor.nightscout.info/

