
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI

Hızlı Başvuru Kılavuzu
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ACCU-CHEK ve ACCU-CHEK GO 
Roche markalarıdır.

Bu kısa kullanım talimatı, Accu-Chek Go 
kan şekeri ölçüm cihazınızın ayrıntılı 
kullanım kılavuzunun yerine geçmez. 
Lütfen kullanım kılavuzunda yer alan 
güvenlik bilgilerine mutlaka uyun.  
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Sinyal sesi

uzun süre için basın 
(3 saniyeden uzun)

Tarih ve saat Saat ve tarih
 formatı

Saat

Dakika

Saat

Tarih Yıl

Ay

Gün

kısa süre için 
basın (kapatın)

açık
(On1)

kapalı
(OFF)

Sesli mod
(On2)

kısa süre için 
basın (kapatın)

Hedef değer aralığı

kapalı açık

Değer

Alt değer
(LL)

kapalı açık

Değer

Üst değer
(LH)

kısa süre için 
basın (kapatın)

Test hatırlatması

kısa süre için 
basın (kapatın)

kısa süre için 
basın (kapatın)

Ölçüm cihazını 
açın ve Hızlı 
Kurulumu başlatın

kapalı

Saat

Dakika

AL1

AL2

AL3

AL4
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Üst ve Yan Taraflar
 Þ tuşu: Açma veya kapama, ayarların 

değiştirilmesi için kurulumun başlatılması, 
girdilerin kaydedilmesi

 Ekran (LCD)
 < ve > tuşları: Ayarların değiştirilmesi 

(aşağı veya yukarı sayma), kayıtlı ölçüm 
değerlerinin çağrılması, ortalama değerlerin 
çağrılması

 Test stribi yuvası – test stribi buraya sokulur
 Ölçüm camı kapağı
 Test stribini çıkartma düğmesi
 Kod çipi
 Ölçüm değerlerinin, örneğin bir bilgisayara 

aktarılması için kızılötesi arabirim

Alt Taraf
 Kod çipi
 Kod çipi yuvası
 Tip plakası 
 Pil bölmesi
 Pil (CR 2032 tipi)

 1 Ölçüm cihazı Kurulumda
 2 Ortalama değer ekranında: Dikkate alınan gün 

sayısı
 3 LH veya LL: Hedef değer aralığın ayarı 

(Kurulum)
 4 Test hatırlatması açık, yanıp sönüyor:  

Test hatırlatması sırasında optik bilgilendirme
 5 Ölçüm veya ortalama değerlerin hesaplanması 

işlemi sürüyor
 6 Kan şekeri ölçüm değeri birimi
 7 Özel ölçüm değeri için işaretleme
 8 yanıp sönüyor: Kanın test stribine emdirilmesi 

gerektiği hatırlatması
 9 yanıp sönüyor: Test stribinin takılması gerektiği 

hatırlatması
10 Test stribinin son kullanım tarihi geçimiştir
11 Kod numarası göstergesi, 

yanıp sönüyor: Kod çipi yok
12 Hedef değer aralığı ayarı (Kurulum),  

yanıp sönüyor: Ölçüm değeri hedef değer 
aralığının dışında

13 İşlev kontrolü işaretlemesi
14 yanıp sönüyor: Sıcaklık izin verilen aralığın 

dışında
15 Sinyal sesi veya sesli mod açık
16 yanıp sönüyor: Pil zayıflıyor
17 Ortalama değer ekranında: Dikkate alınan 

ölçüm değerleri sayısı
18 Ölçüm değeri belleği, ortalama değerlerin veya 

ölçüm değerlerinin aktarılması
19 12 saatlik saat formatına ilave

20 Rakam ekranı alanındaki mesajlar

 Kod çipi yok;  
ölçüm değeri belleğinde: Ölçüm değeri kayıtlı 
değil, ortalama değer hesaplaması 
yapılamıyor veya ölçüm değeri silindi,

 Test hatırlatması ayarı (Kurulum)

 yanıp sönüyor: Son ölçüm değerinin 
silinmesi

 Kurulum sonu, ölçüm veya aktarımdan sonra 
yapılan kendi kendine test tamamlanmıştır

 Hızlı Kurulumda: Bir grubun seçilmesi

 Ölçüm değeri >600 mg/dL (33,3 mmol/L)

 Ölçüm değeri <10 mg/dL (0,6 mmol/L)

 Ölçüm değerlerinin aktarılması

Hata mesajları

E-1   Test stribi yanlış takıldı, test stribi 
büküldü/hareket ettirildi, güçlü 
elektromanyetik alan

E-2   Başka sisteme ait kod çipi, kod çipi 
okunmuyor, kod çipi arızalı, kod çipi 
ölçüm sırasında çıkarıldı

E-4   Ölçüm camı kirli, kan test stribine erken 
emdirildi, test stribi büküldü/hareket 
ettirildi, kullanılmış test stribi kullanıldı, 
test stribinin kullanım tarihi geçmiş, 
ölçümden sonra yeni bir test stribi erken 
(End görüntülenirken) sokuldu

E-6   Test stribi az kan emdi, kan test stribine 
erken emdirildi, test stribi büküldü/
hareket ettirildi, pil boş, ölçüm cihazı 
hatası, güçlü elektromanyetik alan

EEE  Ölçüm cihazı hatası

ttt   Sıcaklık ölçüm için çok yüksek veya çok 
düşük

Hızlı Kurulum: Ayarların Değiştirilmesi

Þ  her zaman 3 saniyeden uzun süre basılı tutulması = 
kaydetme, Kurulumdan çıkma, kapatma

< > veya < ile değiştirme >Þ
I

kısa süre için basma = kaydetme veya 
gezinme
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