
Lathund Symboler

Symboler och åtgärder

•  Ladda mottagaren var 3-5:e dag, ca 3-5 timmar. Ladda i ett vanligt eluttag  
 eller via en datorn. Stäng luckan för USB-kontakten när du laddat klart.

•  Kontrollera dagligen att häftan sitter fast ordentligt. Förstärk vid behov.  
 Tejpa runt sändaren, inte över, se bild.

•  Du kan bada och basta med sändaren och sensorn på.

•  Räckvidden mellan sändaren och mottagaren är minst 6 meter.

•  Paracetamol (t ex Alvedon, Curadon) kan påverka glukosvärdena och ska  
 undvikas under mätperioden. Välj andra preparat vid behov av smärtlindrande   
 eller febernedsättande läkemedel. Rådgör vid behov med din diabetesläkare.

Tips och viktig information!

1. Tre frågetecken i statusrutan betyder att mottagaren just nu inte kan tolka 
de signaler som sensorn skickar. Vanligtvis så börjar mottagaren att visa värden 
igen av sig själv, men det kan ibland dröja upp till några timmar. Avvakta till dess 
att du får en uppmaning av mottagaren att t ex göra en ny kalibrering. Kalibrera 
INTE under tiden det står ”???” i statusrutan.

 
2. Timglas i statusrutan innebär att mottagaren har upptäckt ett problem med 
signalen från sensorn. Vänta minst 30 minuter på en ny uppmaning från motta-
garen. Kalibrera INTE under perioder som du inte får värden från mottagaren.

3. Sensorn kan inte kalibreras för närvarande. Vänta 15 minuter och gör en ny 
kalibrering och avvakta 15 minuter. Om skärmen fortfarande visas så gör ytterli-
gare en kalibrering och vänta 15 minuter. Om inga sensorvärden visas i mottaga-
ren efter dessa åtgärder så behöver sensorn bytas ut. Skriv ner serienumret på 
sensorn (finns under ”vingen” på sensorplattan) och kontakta oss för reklamation.

4. Sensorn kan inte kalibreras för närvarande. Vänta minst en timma och gör 
en ny kalibrering. Om inga sensorvärden visas i mottagaren efter den här åtgär-
den så behöver sensorn bytas ut. Skriv ner serienumret på sensorn (finns under 
”vingen” på sensorplattan) och kontakta oss för reklamation.
 
5. Fel på sensor innebär att mottagaren har identifierat fel på sensorsignalen 
och avslutar sessionen.Tryck på VÄLJ för att bekräfta och byt sensor. Skriv ner  
serienumret på sensorn (finns under ”vingen” på sensorplattan) och kontakta  
oss för reklamation.

OBS! För mer detaljerad information hänvisas till Användarmanualen.
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