
Kısa Kullanım Kılavuzu –
                   ile kan flekeri ölçümü

Bu kısa talimat sadece bir kılavuzdur. BGStar® ’ı ilk kez kullanmadan önce prospektüsünü 
dikkatlice okuyunuz.

‹¤ne batırma yeri 
  Delme aletinin hazırlanması ile ilgili talimatlara dikkat ediniz. Delme aleti ile ilgili 
talimatları BGStar® ambalajında veya arka tarafta bulabilirsiniz.

  Delme aletini uygun gördü¤ünüz yere batırınız.

  Bafllatma dü¤mesine basınız. Kan alımı için vücudun farklı yerleri ile ilgili açıklamaları 
kullanım talimatında bulabilirsiniz.
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Test çubu¤unun takılması 
  Test çubu¤unu kontakları yukarı gelecek biçimde test çubu¤u yuvasına itin.
Ölçme cihazı otomatik olarak açılır.

  D‹KKAT: Do¤ru sonuçlar alınmasını sa¤lamak amacı ile her testten önce ellerinizi 
sıcak sabunlu su ile yıkayıp kurulayınız.

Test çubu¤unu kan numunesine do¤ru tutun
  Test çubu¤u kan numunesini numune alanından geçirerek içine alır.
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Dıt sesi geldi¤inde test çubu¤unu kan numunesinden çekin
   Test çubu¤unun numune alanına kan girifli durdu¤unda, ölçüm cihazı bir dıt sesi 
çıkartır. ‹lerleme çubu¤u ve »1-2-3« göstergesi ölçüm cihazının sonuçları hesapladı¤ını 
gösterir.

4 Dıt sesi

Son adımlar 
  Zaman ve tarih ile birlikte kan flekeri test sonucu ekranda belirdi¤inde, test sona ermifl 
demektir. »Onayla« tufluna basarak yemek saatleri iflaretlemesini onayladı¤ınızda 
iflaretin yanıp sönmesi durur. 

  Kullanılan test çubu¤unu çıkartınız. Kan flekeri ölçüm cihazı otomatik olarak kapanır. 
Delme aletinin kapa¤ını çıkartıp lanset kapa¤ını lansete takınız. 

  Kullanılan i¤neyi çıkartıp usulüne uygun biçimde atı¤a ayırınız.
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Kontrol penceresinin 
tümü kırmızılaflır.

 Kod tayini gerekli de¤ildir
 Numune hacmi – 0,5 µL
 Test süresi – 6 saniye*
  Hafıza – 1.865 ölçüm de¤eri

* ortalama ölçüm süresi

INNOVATION DURCH INSPIRATION.
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Delme aletinin hazırlanması
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Yeni lanseti, lanset yuvasına yerlefltiriniz.

Lansetin kafasını çeviriniz.

Delme aletinin kapa¤ını tekrar kapatınız.

Tık edene kadar germe tertibatını çekiniz.

Delme derinli¤ini ayarlayınız.
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Delme aletinin ucundaki kapa¤ı çıkartınız.
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