
Live life. The way you want.

Πατ�στε τ� κ	κκιν�
κ�υμπ απελευθ�ρωσης
τ�υ κυλνδρ�υ.

Γυρστε αν�π�δα 
τ�ν μετρητ�.
� κ�λινδρ�ς των
ταινι�ν �γανει ��ω 
απ	 τ�ν μετρητ�.

Αν��τε τ� κ�λυμμα 
τ�υ διαμερσματ�ς 
τ�υ κυλνδρ�υ.

Μετρ�ντας την γλυκ��η τ�υ α�ματ�ς σας 
� μετρητ�ς Accu-Chek Compact Plus διατθεται με τις μπαταρες τ�υ τ�π�θετημ�νες και
την ημερ�μηνα και �ρα ρυθμισμ�νες.
� μετρητ�ς Accu-Chek Compact Plus θα κωδικ�π�ιηθε αυτ	ματα μ	λις τ�π�θετηθε �
κύλινδρ�ς των ταινι�ν μ�τρησης.

Τ�π�θ�τηση � αντικατ�σταση τ�υ Εκτ�λεση μετρ�σεων
κυλ�νδρ�υ των ταινι�ν μ�τρησης γλυκ��ης α�ματ�ς

Tρα���τε πρ�ς τα
κ�τω τ� μεσα�
κ�υμπ και θα �γει
απ	 τ� μετρητ� μια
ταινα μ�τρησης.

Κρατ�στε τ�ν μετρητ�
�τσι �στε, η ταινα να
�!ει κατεύθυνση πρ�ς
τα κ�τω. Ακ�υμπ�στε 
τη σταγ	να τ�υ αματ�ς
στην �κρη της ταινας,
εκε 	π�υ �ρσκεται η
μαύρη εγκ�π�. Η ταινα
θα αναρρ�#�σει τ� αμα.

Τ�π�θετ�στε 
�να ν�� κύλινδρ� 
ταινι�ν μ�τρησης.

Παρακ�λ�υθ�στε στην
�θ	νη την ε��λι�η της
μ�τρησης μ�!ρι να �γει
τ� απ�τ�λεσμα.

Κρατ�ντας τ�ν μετρητ�
	ρθι�, τρα���τε πρ�ς τα
κ�τω τ� μεσα� κ�υμπ
και η ταινα μ�τρησης
θα �γει αυτ	ματα απ	 
τ�ν μετρητ�.
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Live life. The way you want.

Μπ�ρετε να απ�συνδ�σετε τ� στυλ	 τρυπ�ματ�ς
Accu-Chek Softclix Plus απ	 τ�ν μετρητ� σακ!�ρ�υ
Accu-Chek Compact Plus !ρησιμ�π�ι�ντας τ� 
κ�υμπ π�υ �ρσκεται στ� πσω μ�ρ�ς τ�υ μετρητ�.
Μπ�ρετε επσης να !ρησιμ�π�ι�σετε τ� στυλ	 
πρ�σαρτημ�ν� επ�νω στ�ν μετρητ�.

Softclix Plus

Πατ�στε τ� �μ��λ� τ�υ
στυλ	 τρυπ�ματ�ς 
για να �γ�λετε και 
να πετ��ετε τη
!ρησιμ�π�ιημ�νη αι!μ�
τρυπ�ματ�ς.

Τ�π�θετ�στε μια
καιν�ύργια αι!μ� 
τρυπ�ματ�ς στην
αντστ�ι!η υπ�δ�!� 
και πι�στε την μ�!ρι 
να μπει καλ� στη θ�ση 
της μ�!ρι να ακ�υστε 
�να «κλικ».

Βγ�λτε τ� καπ�κι 
απ	 τ� στυλ	 
τρυπ�ματ�ς.

Τ�π�θετ�στε �αν� τ�
καπ�κι, στ� στυλ	
τρυπ�ματ�ς. Πι�στε τ�
γα να μπει καλ� στη
θ�ση τ�υ, μ�!ρι να
ακ�υστε �να «κλικ».

Περιστρ�ψτε τ� 
καπ�κι για να 
επιλ��ετε τ� 
επιθυμητ	 ��θ�ς
τρυπ�ματ�ς 
(συν�λικ� 11 �αθμδ�ς
τρυπ�ματ�ς).

Α#αιρ�στε τ�
πρ�στατευτικ	
κ�λυμμα της 
αι!μ�ς τρυπ�ματ�ς
με μικρ�ς κυκλικ�ς
κιν�σεις.

Πατ�στε τ� �μ��λ� 
μ�!ρι τ� τ�ρμα της
διαδρ�μ�ς τ�υ.
Τ� στυλ	 τρυπ�ματ�ς
εναι τ�ρα �πλισμ�ν�.

Πι�στε τ� στυλ	
τρυπ�ματ�ς επ�νω στ�
σημε� π�υ επιλ��ατε 
για λ�ψη δεγματ�ς
αματ�ς και πατ�στε 
π�λι τ� �μ��λ� τ�υ
στυλ	 τρυπ�ματ�ς μ�!ρι
να ακ�υστε �να «κλικ».
Μετ� απ�μακρ�νετε 
τ� στυλ	 τρυπ�ματ�ς
απ	 τ� αημε� λ�ψης 
για να π�ρετε τ� δεγμα 
αματ�ς.
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Τ� στυλ	 τρυπ�ματ�ς Accu-Chek Softclix Plus πρ��ρ*εται για !ρ�ση απ	
�να �τ�μ� και μ	ν�. Ε�ν τ� στυλ	 σας !ρησιμ�π�ιεται και απ	 �λλ� �τ�μ�,
υπ�ρ!ει αυ�ημ�ν�ς κνδυν�ς μετ�δ�σης λ�ιμ��εων.

�ι σ�ντ�μες αυτ�ς �δηγες !ρ�σης δεν αντικαθιστ��ν τις αναλυτικ�ς
�δηγες !ρ�σης τ�υ μετρητ� γλυκ	*ης αματ�ς Accu-Chek Compact Plus.
Παρακαλ��με δια��στε πρ�σεκτικ� τις σ!ετικ�ς με την ασ#�λεια 
σημει�σεις στις αναλυτικ�ς �δηγες !ρ�σης.
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