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LADDA LANCETTEN

 

Ta av lancetthylsan genom att ta ett tag   

längst fram på hylsan. 

För in en lancettnål till botten av hållaren. 

Håll kvar i nålen och ta av skyddshatten. 

Sätt tillbaka lancetthylsan. 

STÄLLA IN STICKDJUP
Läge 1 = minsta stickdjup

Läge 5 = största stickdjup.

Läge 3-4 är lämpligt för de 

flesta, men prova dig fram.

LADDA ETT MAGASIN

   Vrid till ”LOAD” så att  

   magasinhylsan går att 

   lossa. 

Ta av magasinhylsan så att axeln blir synlig. 

Skjut in magasinet på mätarens axel med magasi-
nets röda pil och teststicka nr ”1” mot ”LOAD”. 
 

Sätt tillbaks hylsan och var säker på att hylsan går 
ända ner i taket på magasinet. 

Håll den där och vrid till ”OFF”.

 

När magasinet tagits ur förpackningen håller

det sig i en vecka. Byt till nytt magasin efter 

sju dagar även om det inte är helt förbrukat.

KNAPPFUNKTIONER

Starta

Stänga av   

Bläddra i meny

Bekräfta

Backa i meny 
Kalibrera

BELYSNING
Aktivera mätarens belysning genom att 

trycka in båda knapparna i 1 sekund.

KALIBRERING
Ta fram ett magasin ur förpackningen. 

Stäng locket på förpackningen. 

Tryck           tills ”ANGE KOD” 

                   visas i displayen.

   

Tryck    tills rätt kod visas. 

  Bekräfta 

Displayen visar då statusmenyn med aktuella 

inställningar, inklusive koden. 

   

Tid och datum visas omväxlande. 

Jämför med koden på magasinet 

eller magasinförpackningen. 

Mätaren är nu kalibrerad.

Stäng av mätaren.

BLODSOCKERMÄTNING
Vrid från ”OFF” till ”ON” 

med ett distinkt grepp

Teststickan matas fram och 

en bloddroppe visas i 

displayen.

Spänn upp lancetten, placera mot teststället 

  och tryck på avfyrningsknappen.

  Ta fram en liten bloddroppe.

Ta ordentligt stöd med fingret och låt bloddrop-

pen sugas in i stickan tills ett 

(pip hörs) och timglas visas 

i displayen och 

mätningen börjar.

Efter ca 10s presenteras 

ditt blodsockervärde.

Stäng av mätaren genom att vrida tillbaka till 

”OFF”. Den använda stickan dras tillbaka in i 

magasinet och mätaren är redo för nästa mät-

ning.

OBS! Dra aldrig ut teststickan ur mätaren!!

För mer detaljerad info se vidare i 

Bruksanvisningen som följer med Everyx3.

  1      2      3-Easy as one, two, three!

”LOAD pil mot pil”

Namnlöst-1   1 06-11-17   12.05.26

      Den här miniguiden ersätter inte 

Bruksanvisningen som medföljer din 

Everyx3. Läs noggrant igenom säkerhetsfö-

reskrifterna som finns i bruksanvisningen 

innan du använder din Everyx3 blodsocker-

mätare första gången.
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