
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.

Ikone merilnika

Funkcija Bluetooth® vklopljena

Sinhronizacija

Rezultat preverjanja s kontrolno raztopino

Skoraj prazna baterija

Pike, ki prikazujejo napredek navigacije na 
zaslonu

Za simbole in ikone merilnika ter njihove pomene glejte 
Priročnik za uporabnika.

Nastavi merilnik

Jezik

Česky

Slovenščina

Da
Ne

Nastavitev

Ali želite nastavitev
nadaljevati

s pomočjo aplikacije
OneTouch Reveal?

Nastavite uro

13:00

Shrani
Uredi

Nastavite datum

04 jul 2018

Shrani
Uredi

Pred obrok.

Določite spodnjo/zgornjo 

mejo za svoj razpon

3.9 – 7.2
mmol/l

Shrani
Uredi

Sledilnik meritev

Dnevna ciljna vrednost?

Shrani
Uredi

Ciljna vr.: 4

Trend 90

Nastavite 90-dnevno 
ciljno povprečje

Shrani
Uredi

8.6 mmol/l

Nastavite datum

Pritisnite , če je datum pravilen, 
ali pa ga uredite in potrdite.

Nastavite 90-dnevno ciljno povprečje

Pritisnite , če je 90-dnevno ciljno 
povprečje pravilno, ali pa ga uredite 
in potrdite.

OPOMBA: Z zdravstvenim 
strokovnjakom se posvetujte o 
pravilnih omejitvah razponov, dnevni 
ciljni meritvi in 90-dnevnem ciljnem 
povprečju.
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Vklop merilnika

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

S tipko  ali  uredite 
posamezne nastavitve in pritisnite 

 za potrditev.

Nastavitev jezika

Označite želeni jezik in pritisnite .

Izbirno: Dokončajte nastavitev  
mobilne aplikacije OneTouch Reveal®*

Izberite Da, če želite, da vas 
aplikacija vodi skozi nastavitev.

Prenesite mobilno aplikacijo 
OneTouch Reveal®, preden seznanite 
svoj merilnik z mobilno napravo.

*Obiščite http://onetouch.medis-m.si, 
če želite izvedeti več o mobilni aplikaciji 
OneTouch Reveal® in ugotoviti, ali je na 
voljo v vaši državi.

Nastavite uro

Pritisnite , če je ura pravilna, ali 
pa jo uredite in potrdite.

Nastavite omejitve razpona obrokov

Pritisnite , če sta omejitvi 
razponov Pred obrokom In Po 
obroku pravilni, ali pa ju uredite in 
potrdite.

Nastavite sledilnik meritev

Pritisnite , če je prednastavljeni 
cilj pravilen, ali pa ga uredite in 
potrdite.

Opravite meritev

Nanesite kri
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Pred vzorčenjem si umijte roki z 
milom in vodo, ju splaknite in osušite. 
Odstranite pokrov sprožilnika, nato 
pa vstavite sterilno lanceto. Zasukajte 
zaščitni pokrovček. Pokrovček 
namestite znova na sprožilnik.

Vstavite testni listič (in sicer tako, 
da so zlata stran in 2 srebrni 
nožici obrnjene proti vam), da 
vklopite merilnik.
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Prilagodite nastavitev globine 
vboda na sprožilniku. Napnite 
sprožilnik in ga trdno držite ob 
strani prsta. Pritisnite gumb za 
sprožitev. Nežno stisnite prst, da 
pridobite okroglo kapljico krvi.

Krvni vzorec nanesite na kanal na 
kateri koli strani testnega lističa.

Ko se kanal napolni, se obarva 
rdeče in vaš rezultat bo prikazan v 
približno 5 sekundah.

Srebrni nožici

Odprtina za testni listič

OneTouch®

Datum revizije: 04/2019

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

Glejte navodila za uporabo

LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

 

Izdelovalec: 



Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic
Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic vas takoj obvesti, 
če je vaš odčitek pod (modra) ali nad (rdeča) omejitvami 
razpona oz. znotraj omejitve (zelena). Poleg tega 
pokaže, kdaj je vaš odčitek v bližini spodnje ali zgornje 
meje ciljnega razpona. Besedilna opomba ali čustveni 
simbol kaže na segment v barvni vrstici.

Primeri odčitkov

mmol/l
3.1

Nizka vred.

Pred obrok.

mmol/l
4.2

Pred obrok.

mmol/l
10.3

Pred obrok.

Visoka vred.

Sporočila aplikacije Mentor za vrednosti 
krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™)
Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar 
Mentor™) zagotavlja vpogled v vaše počutje in 
navodila za spremljanje sladkorne bolezni, vključno z 
izobraževalnimi in motivacijskimi sporočili, na podlagi 
vaših trenutnih in prejšnjih vrednostih glukoze in drugih 
spremljanih podatkov.

Tehnologija Bluetooth® omogoča brezžično pošiljanje vaših 
odčitkov v mobilno napravo, v kateri lahko uporabite mobilno 
aplikacijo OneTouch Reveal® za pregled in ustvarjanje grafa vaših 
rezultatov, nastavite dnevne ciljne meritve, si ogledate sporočila 
aplikacije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar 
Mentor™) in pridobite pomoč pri identifikaciji vzorcev.

4Ogled odčitka

Pod razponom Spodnja meja 
razpona

Nad razponom

Označevanje obrokov in dogodkov
Oznaka Pred obrokom ( ) bo samodejno uporabljena 
za vaš rezultat. Svojo oznako obroka lahko spremenite  
v Po obroku ( ) in dodate oznako dogodka.

Pred obrok.

Po obroku

Oznaka dogod.

mmol/l
6.7

OH

Stres

Bolezen

Končano

mmol/l
6.7

Primeri sporočil aplikacije Mentor za vrednosti krvnega 
sladkorja (Blood Sugar Mentor™)

mmol/l
11.1

Najden vzorec

Visoka vrednost zadnje 
5 dni ob tej uri. Se je 
kaj spremenilo? 

V redu

mmol/l
3.1

Odpravite nizko

Nizek rezultat, sok 
lahko pomaga. Ponovite 
meritev čez 15 min.

V redu

mmol/l
5.8

Zelo dobro

Znotraj razpona po 
2 zaporednih nizkih 
rezultatih.

V redu

Vpogled Navodila Spodbujanje

Poveži z mobilno napravo

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Razpon/90 d

Funkcije

Sporočila

Bluetooth

Bluetooth

Vklop

Izklop

Vklopite, da se lahko
povežete z mobilno ap.

OneTouch Reveal.
OneTouch 4444.

V meniju Nastavitve označite 
Bluetooth in pritisnite .

 zazna, ali je funkcija 
Bluetooth® trenutno nastavljena 
na Vklop ali Izklop.

Pritisnite  ali , da spremenite 
stanje funkcije Bluetooth® v Vklop, 
in pritisnite .

Ko vas mobilna naprava pozove 
vnesite prikazano številko PIN.

PIN za Bluetooth

453201

Prekliči

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi

Vodnik za hitri začetek

Tipka Nazaj

Tipki za 
pomikanje 
gor in dol

Barvna vrstica

Ikona kazalnika 
razpona

Odprtina za 
testni listič

Ikona baterije

mmol/l

Podatkovni 
vhod mikro 
USB

Tipka V redu

3

Ikone 
sledilnika 
meritev

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 njihovih lastnikov.

Primer številke PIN AW 07202101A




