Önemli ekran sembolleri ve hata mesajlarõ bilgileri
Cihaz aßa¤õdaki sebeplerden dolayõ
çalõßtõrõlamõyor:
• Piller boßalmõßtõr
• Hava çok so¤uktur
• Cihaz arõzalõdõr
Ölçüm aralõ¤õ
• "HI” Ölçülen de¤er, 600 mg/dl (33.3 mmol/l)
de¤erindeki ölçüm aralõ¤õnõn üzerindedir
• "LO” Ölçülen de¤er, 10 mg/dl (06 mmol/l)
de¤erindeki ölçüm aralõ¤õnõn altõndadõr.

Sõcaklõk
• Ekranda bir ölçüm de¤eri ve sõcaklõk sembolü
gösterildi¤inde: Ortam sõcaklõ¤õ ölçüm ißlemi
esnasõnda sõnõrda olmußtur. Ölçüm de¤eri
sadece oryantasyon de¤er olarak görülecektir.
Ölçümün güvenli ßekilde yapõlabilmesi için
ölçüm, mükemmel sõcaklõk aralõ¤õnda (+10 ile
+40 C derece arasõnda) tekrarlanacaktõr.
Test çubu¤u haznesini de¤ißtirme

• Takõlmõß olan test çubu¤u haznesi boßalmõßtõr.
Lütfen yeni hazne takõn.

90 Gün kullanõm süresi
Test çubu¤u haznesinin 90 günlük kullanõm
süresi dolmußtur. Test çubuklarõ kullanõlamazdõr.
Saat sembolü gösterilmedi¤inde cihazõn 90
günlük kullanõm süresini hesaplamasõnõn
mümkün olmadõ¤õ gösterilir. Bu ßu durumlarda
meydana gelir:
• Cihaza önceden açõlmõß bir test çubu¤u
haznesi taktõ¤õnõzda.
• Hazne bölmesini açtõ¤õnõzda.
• Pil de¤ißtirme ißlemi için iki dakikadan fazla
zaman harcadõ¤õnõzda ve bu esnada yarõm
kalan hazne cihazõn içinde kaldõ¤õnda.

04631064990  0405 – 1. CD

Piller
Piller daha max. 50 ölçüm ißlemi için yeterlidir
(pillerin yerine NiMH pilleri kullanõldõ¤õnda 50
ölçümden daha az ölçüm yapõlabilir).
Sembol üç saniye sonra yok oldu¤unda ölçüm
için gerekli olan güç kayna¤õ yeterli de¤ildir.

Kan ßekeri Hastalõ¤õ Partneriniz
Accu-Chek kan ßekeri hastalarõ için tek elden geniß çaplõ çözümler
ve kißisel danõßma ve bilgilendirme hizmetleri sunar. Hastalõk ile
herhangi bir konuda sorularõnõz oldu¤unda Accu-Chek Müßteri
Hizmetleri Merkezimizdeki personelimizden telefonla bilgi
alabilirsiniz. Mesai saatlerimiz: Pazartesi-Cuma Saat 8:00 ile 18:00
arasõ telefon No: 0180 / 2 00 01 65 (görüßme baßõna 6 cent). Ayrõca
birçok ücretsiz hizmet ve güncel bilgiler www.accu-chek.de internet
adresimizde de mevcuttur. Accu-Chek Compact Plus kan ßekeri
ölçüm sistemleri ile ilgili di¤er detay bilgileri Eylül 2005 tarihinden
itibaren www.accu-chek.de/compactplus internet adresimizde
mevcut olacaktõr.

Cihaz içinde test çubu¤u haznesi yoktur
• Test butonuna basarak cihazõ kapatõn ve yeni
hazne takõn.

Test çubu¤u haznesi dönmüyor

• Cihazõ kapatõn ve test çubu¤u haznesini

çõkarõn. Test çubu¤u haznesini yeniden takõn
hazne bölümü kapa¤õnõ kapatõn.

Test çubu¤u sõkõßõyor veya test çubu¤u
haznesi dönmüyor
• Cihazõ kapatõn ve test çubu¤u haznesini
çõkarõn. Test çubu¤u haznesini yeniden takõn
hazne bölümü kapa¤õnõ kapatõn.
Aßa¤õdaki durumlarda ekranda bu sembol
gösterilir
• Ölçüm optik düzeni kirlendi¤inde veya cihaz
içinde yo¤ußma suyu bulundu¤unda.
• Kan damlasõ numunesini çok erken veya çok
az miktarda sürdü¤ünüzde (alternatif olarak E
21 nolu mesaj da görüntülenir). Kan damlasõnõ
ancak test çubu¤u sembolü gösterildi¤inde
sürün.
• Test çubu¤unu ölçüm esnasõnda çok fazla
büktü¤ünüzde.
• Cihazõ açõp kapattõ¤õnõzda ve önceki test
çubu¤u halen cihaz içinde kaldõ¤õnda.
• Ölçüm ißlemi öncesinde test çubu¤unu
cihazdan çõkardõ¤õnõzda.
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