Wat te doen bij de melding: Vervallen strip of LOT nummer niet correct?
In het geval u de melding ‘Vervallen strip’ of ‘LOT nummer niet correct’ krijgt dient eerst te
controleren of de meetstrips nog houdbaar zijn. Dit kunt u zien op de verpakking van de meetstrips
(achter de zandloper). Wanneer de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is dient u de stripcode
en het LOT nummer te controleren en aan te passen.
Werking knoppen en scherm.
Op het meetapparaat vindt u vier knoppen. De functies van de
knoppen komen overeen met de opties in het scherm.

1) Druk 2 seconden op de aan-/uit knop
(het ronde knopje) om het meetapparaat aan te zetten.

2) Voer een teststrook in.
LET OP: de rode pijlen moeten zichtbaar zijn
aan de onderzijde en moeten naar boven wijzen,
zie afbeelding hiernaast.

3) Controleer of de 7 cijferige stripcode en het
LOT nummer overeenkomen met de codes op
de verpakking van de teststrook.

4) Indien deze beide overeenkomen drukt u op OK,
indien de codes niet overeenkomen drukt u op
de linker knop ( het potloodje) om de codes aan
te passen.

5) Allereerst dient u de stripcode aan te passen.

6) Gebruik - en + om het eerste gemarkeerde cijfer te
wijzigen. Is het cijfer correct druk dan op VOLG
om naar het volgende cijfer te gaan.

7) Is het cijfer correct druk dan op VOLG
(het ronde knopje) om naar het volgende cijfer te gaan.

8) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer met VOLG
of gebruik - en + om het gemarkeerde cijfer te wijzigen.
Indien het cijfer correct gewijzigd is
drukt u op VOLG (het ronde knopje) om naar
het volgende cijfer te gaan.

9) Zo gaat u verder totdat de gehele stripcode
cijfer voor cijfer aangepast of bevestigd is.
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10) Vervolgens dient u het LOT nummer te
bevestigen of aan te passen.
Komt het LOT nummer is z’n geheel
overeen, drukt u dan op OK

11) Is het LOT nummer niet juist, druk dan op VOLG
(het ronde knopje) om naar het eerste cijfer van
het LOT nummer te gaan.
Dit cijfer wordt dan gemarkeerd.

LET OP: Het LOT nummer bestaat uit een serie van:
cijfer – cijfer – cijfer – cijfer- letter – dubbel cijfer – cijfer – cijfer

12) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer
met VOLG (het ronde knopje) of gebruik - en + om
het gemarkeerde cijfer te wijzigen. Indien het cijfert
correct gewijzigd is drukt u op VOLG (het ronde knopje)
om naar het volgende cijfer te gaan.

13) LET OP!! De nul in het LOT nummer wordt
weergegeven als:
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14) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer
met VOLG (het ronde knopje) of gebruik - en + om
het gemarkeerde cijfer te wijzigen. Indien het
cijfer correct gewijzigd is drukt u op VOLG (het ronde
knopje)om naar het volgende cijfer te gaan.

15) Zo gaat u verder totdat het gehele
LOT nummer cijfer voor cijfer, vergeet
de letter niet, aangepast of bevestigd is.

16) Wanneer u de juiste codes heeft
ingevoerd, drukt u tweemaal op OK.

17) Het meetapparaat zal nu gaan OPWARMEN.

18) Wanneer het meetapparaat gereed
is voor de meting geeft het meetapparaat
een pieptoon en toont BLOED TOEV in het display.
Gelijktijdig begint het meetapparaat vanaf 120
Seconden terug te tellen. U moet de bloeddruppel
binnen deze tijd hebben opgebracht.
Nadat u geprikt heeft dient u de bloeddruppel
binnen 15 seconden aan te brengen.
LET OP: de bloeddruppel dient voldoende groot te zijn!
Voeg nooit extra bloed tijdens de meting toe!
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