
Vklopite ga 

Pritisnite in držite tipko ,  
dokler se ne prikaže zagonski 
zaslon.

Vodnik za hitri začetek
Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi  
OneTouch Verio Flex® 1 V merilniku nastavite uro in datum

Uporabite ta priročnik za spoznavanje svojega merilnika in 
upoštevajte korake v njem za začetek uporabe.

POMEMBNO: Preberite Priročnik za uporabnika, ki ste ga 
prejeli s sistemom.

Nastavite uro na prvem zaslonu SET

 > Ura utripa. Pritisnite tipko , 
če je nastavitev pravilna, ali pa jo 
uredite in potrdite.

 > Minute utripajo. Pritisnite tipko 
, če je nastavitev pravilna, ali 

pa jo uredite in potrdite.

2 Opravite meritev

Vstavite testni listič (in sicer 
tako, da so zlata stran in 
2 srebrni nožici obrnjene proti 
vam), da vklopite merilnik.

Pokaže se utripajoča ikona 
kapljice krvi.

Krvni vzorec nanesite na 
kanal na kateri koli strani 
testnega lističa. Počakajte, da 
se kanal popolnoma zapolni.

Kanal se obarva rdeče, 
merilnik pa začne 
odštevati od 5 do 1.

S tipkama   uredite 
posamezno nastavitev in nato za 
potrditev pritisnite .

Nastavite datum na naslednjem 
zaslonu SET

 > Leto utripa. Pritisnite tipko , 
če je nastavitev pravilna, ali pa jo 
uredite in potrdite.

 > Mesec utripa. Pritisnite tipko ,  
če je nastavitev pravilna, ali pa jo 
uredite in potrdite.

 > Dan utripa. Pritisnite tipko , 
če je nastavitev pravilna, ali pa jo 
uredite in potrdite.

Pripravljeni ste na meritev

Nastavitev vašega merilnika je 
končana, ko se pokaže zaslon 
s 3 črticami.AW 06924203A



3 Ogled odčitka 4 Izbirno: povezovanje z mobilno napravo Več o kazalniku razpona

Primer odčitka, ki je v razponu

Odčitek se pokaže na zaslonu. Puščica kazalnika razpona kaže 
na modro, zeleno ali rdečo barvno vrstico kazalnika razpona ter 
vam s tem sporoči, ali je odčitek pod omejitvijo razpona, nad njo 
ali pa je v določenem razponu.

Primer odčitka, ki je 
pod razponom

Primer odčitka, ki je 
nad razponom

Merilnik vključuje tehnologijo Bluetooth®. Ta vam omogoča 
brezžično pošiljanje vaših odčitkov v mobilno napravo, kot je 
telefon ali tablica, kjer si jih lahko ogledate in jih grafirate.
Če želite izvedeti več o uporabi brezžične funkcije merilnika in 
si ogledati celoten seznam združljivih naprav in programskih 
aplikacij, obiščite spletno mesto http://OneTouch.medis-m.si.

Povezovanje merilnika
Hkrati pritisnite tipki  in , da vklopite in izklopite funkcijo 
Bluetooth®. Ko vas mobilna naprava pozove, v svojo napravo 
vnesite številko PIN, ki je prikazana v merilniku.

Simbol  pomeni, da je 
funkcija Bluetooth® 
vklopljena.

Primer številke PIN.

Napajanje merilnika

Skoraj prazna baterija

Prazna baterija

Kontrolna raztopina

Sinhronizacija

Funkcija Bluetooth® je vklopljena

Način Zgodovina (pretekli odčitki)

Uporabi vzorec

Puščica kazalnika razpona

Nastavitveni način

Merilnik ima kazalnik razpona, ki vas samodejno obvesti, ali 
je vaš odčitek pod omejitvijo razpona, nad njo ali znotraj 
določene omejitve. Zgornja in spodnja meja, ki ju uporablja 
kazalnik razpona, sta vnaprej nastavljeni na naslednji način:

Vnaprej nastavljena spodnja 
meja razpona

Vnaprej nastavljena zgornja 
meja razpona

Za podrobnejše informacije o tem, kako spremenite vnaprej 
nastavljene omejitve razpona, ki ustrezajo vašim potrebam, 
glejte Priročnik za uporabnika.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke  
v lasti družbe Bluetooth SIG Inc., kakršna koli uporaba teh znamk s strani 
družbe LifeScan Scotland Ltd. pa je licenčna. Druge blagovne znamke in 
tovarniške znamke so last posameznih lastnikov.

Pokličite oddelek za stike s strankami 
LifeScan, od pon. do pet., od 8.00 do 16.00, 
na tel. št. 080 14 41.

Simboli merilnika
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