Dansk

QuickGuide

Blodsukkermåling med trådløs overførsel

Sådan måler du blodsukker.
Tid og dato er forudindstillet, men kontrollér at de stemmer første gang
du anvender måleren.
1. Vask hænder med sæbe og vand.
2. Tag en ny teststrimmel fra beholderen og luk hætten med det samme.
3. Før den ende af teststrimlen, som har en metallisk overflade,
ind i målerens åbning.
4. Måleren viser en blinkende bloddråbe og er nu klar til måling.

3.

Åbning til
teststrimel

5. Stik med fingerprikkeren.
6. Påfør bloddråben for enden af teststrimlen, som absorberer den rette
mængde blod. Der lyder et bip, og nedtællingen begynder på displayet.

Metalisk
overflade

7. Aflæs blodsukkerværdien. Der lyder et bip (hvis aktiveret), når
resultatet vises på skærmen.
8. Tryk på udløserknappen for at skubbe den brugte teststrimmel ud.
Måleren slukker automatisk.

6.

Markering af blodsukkerværdien.
1. Når din blodsukkerværdi vises, skal du trykke på , indtil makeringssymbolet blinker. Med piletasterne
vælg den ønskede makering
(før måltid),
(efter måltidet),
(fysisk aktivitet) eller (generelt).
2. Bekræft din markering ved at trykke på
markeringer (men kun 1 når du vælger
trin 1 og 2.

-tasten. Du kan vælge flere
eller
,ved at gentage

Hvordan indstiller du tid og dato.
1. Sørg for at måleren er slukket. (Hvis ikke, tryk på i 3 sekunder).
2. Tryk på
i 4 sekunder for at komme ind i indstillingsmenuen.
3. Tryk på eller for at bladre indstillingsmenuen igennem, tryk på
for at gå ind i hver enkel menu.
4. Brug eller for at vælge værdien. Tryk på for at bekræfte og
gå til næste trin: år, måned, dag, tidsformat, time, minutter.
5. Efter bekræftelse af minutterne (ved at trykke på) , kommer du
tilbage til indstillingsmenuen.

On/off/enter
knap

Teststrimmel
åbning

Hvordan finder du de gemte målinger.
Måleren gemmer op til 730 resultater med dato, tid og markeringer.
1. Sørg for, at måleren er slukket. (Hvis ikke, tryk på
i 3 sekunder)
2. Tryk på
2 sekunder for at starte (”mem” vises på skærmen).
3. De seneste testresultater med den tid, dato og markeringer vises.
4. Tryk på eller for at bladrer igennem de gemte data.
5. Tryk på
i 3 sekunder for at slukke måleren.
Se gennemsnits værdierne for 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage.
1. Tryk på
i 2 sekunder for at tænde måleren. Tryk på igen
(”AVG”, vises på skærmen). Måleren viser dagens gennemsnit.
2. Fortsæt med at trykke på for at få vist gennemsnittet for 1, 7, 14,
30, 60 eller 90 dage.
3. Tryk på for mere end 3 sekunder for at slukke målerne.

Op/ned
knapperne

Trådløs overførsel via NFC (Near Field Communication)
Dine gemte målinger kan overføres til en NFC-aktiveret enhed (smartphone
og/eller tablet)) med en NFC-kompatible app installeret (f.eks GlucoLog).
Første gang må du aktiverer din målers NFC-funktion (findes i indstillingsmenuen) ved at trykke på eller for at vælge ON eller OFF.
Tryk på for at bekræfte.
1. Aktiver NFC- overførsel på din smartphone under indstillinger.
2. Placer måleren tæt på din smartphone (<1 cm).
3. Måleren starter automatisk og data overføres (
blinker på skærmen).
4. Når overførslen af data er afsluttet, vises ”End” på skærmen samme
med symbolet
, og der lyder et bip.
5. Tryk på i 3 sekunder for at slukke måleren.

Teststrimmeludløser knap

Antenne (NFC)

Sådan skifter du batterierne i GlucoMen® Areo.
Din måler bruger to CR2032 3V batterier. Når symbolet for lavt batteri
lyser, er det tid til at skifte. Du behøver ikke at indstille dato og tid, hvis
du sætter batterierne i inden 2 minutter efter at have fjernet de gamle.
Hvordan gør du:
1. Tjek at måleren er slukket.
2. Åbn batteridækslet på bagsiden af måleren og fjern batterierne.
3. Sæt de nye batterier i batteriholderen med ”+” vendt opad.
4. Luk batteridækslet.

Batteriholder

Data overførings-port

Sådan anvendes fingerprikkeren
GlucoJect Dual PLUS

ADVARSEL! Brug ALDRIG lancetten til mere
end en person. Anvend en ny lancet for hver måling
og efterlad ikke den brugte lancet i fingerprikkeren.

1. Vask dine hænder
eller alternativt teststed. Skru spidsen
af fingerprikkeren
ved at dreje den
modsat uret.

4. Træk gliderøret tilbage for

®

at lade fingerprikkeren.
Hold fingerprikkeren
mod fingeren og tryk
på udløserknappen.

5. Tryk lancetejektoren

2. Indsæt en ny steril

frem med tommelfingeren, samtidig træk
gliderøret tilbage for at
kasserere den brugte
lancet.

lancet helt ind i
bunden af lancetholderen.

Alternative teststeder
3. Indstil stikkedybden

Placer fingerprikkeren på
huden på det udvalgte
stik område. Tryk ned og
hold i et par sekunder,
tryk derefter på udløserknappen for at tage en
blodprøve.

ved at dreje spidsen.
1-2 for blød eller tynd
hud, 3 til normal
hud, 4-5 for tyk eller
hærdet hud.

ER 1

Systemfejl hardware. Fjern og isæt batterierne igen, og gentag
testen med en ny teststrimmel. Fortsætter fejlmeldingen, skal du
kontakte kundeservice.

ER 2

Teststrimmel er beskadiget eller brugt, eller har fået blodet påført før
”bloddråbe symbolet” begyndte at blinke på skærmen. Vent til dråbe
ikonet blinker, før du starter. Gentag testen med en ny strimmel.

Er 3

Teststrimmel fik for lille mængde blod. Stik dig igen og gentag
testen med en ny teststrimmel og den rigtige mængde blod.

Er 4
Er 5

Teststrimmel blev fjernet eller forsyrret under nedtællingen.
Gentag testen med en ny teststrimmel.

HI
LO

Din blodsukkerværdi er højere end 33,3 mmol/L!

NFC afbrudt under overførslen. Gentag NFC overførsel.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.

Din blodsukkerværdi er lavere end 1,1 mmol/L!
ADVARSEL! Hvis HI eller LO vises, skal du kontakte din læge/sygeplejerske, før du ændrer din behandling. Hvis HI eller LO bliver
vist gentagne gange, selvom dit blodsukker ikke er højt eller lavt,
kontakt kundeservice.

Kundeservice: +46 40 32 12 70 info@menarinidiagnostics.se
BEMÆRK! Dette er en kortfattet quickguide. Flere oplysninger kan findes i manualen, der følger med måleren.
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