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Βήμα 1: Προετοιμασία Πομπού
 IΕγκαταστήστε μία μπαταρία CR1620 στον πομπό.

 Κλείστε το καπάκι μπαταρίας. Προσοχή στο σημείο

Βήμα 2: Προετοιμασία Δέκτη







Ενεργοποιήστε.

Επιλέξτε τον πομπό, “Ναι” στην σύνδεση. 

“Ρύθμιση” για να φτιάξετε ημερομηνία και ώρα.

“Ναι” για να συγχρονιστεί ο πομπός με τον δέκτη. 

Βήμα 3: Τοποθέτηση Αισθητήρα

 Επιλέξτε σημείο και καθαρίστε το με οινόπνευμα.

Βήμα 4: Τοποθέτηση Αισθητήρα

 Βάλτε τον αισθητήρα στο καθαρό σήμειο δέρματος.

 Πιέστε την βάση του αισθητήρα σταθερά για να 
κολλήσει και στο κέντρο.

Βήμα 5: Τοποθέτηση Αισθητήρα

 Αφαιρέστε το καπάκι του κουμπιού απελευθέρωσης.

 Πιέστε την λαβή προς τα κάτω μέχρι το δέρμα στο 
μπροστά μέροςτου αισθητήρα να σηκωθεί.

 Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης για την 
εισαγωγή του αισθητήρα.

Βήμα 6: Αφαιρέστε τον Εισαγωγέα
 Τραβήξτε πίσω την ασφάλεια του εισαγωγέα.

 Αφαιρέστε τον εισαγωγέα και πιέστε κάτω το τσιπ
του αισθητήρα.

Βήμα 7: Τοποθετήστε τον Πομπό
 Βάλτε συρταρωτά τον πομπό στην βάση του

αισθητήρα μέχρι να ακουστεί ένα “κλικ”.



Βήμα 8: Αρχικοποίηση αισθητήρα





(Αυτό το βήμα είναι συνέχεια του Βήμα 2)

Επιλέξτε “Ναι” για να ξεκινήσει η 3-ωρη 
προθέρμανση αισθητήρα.

Βήμα 9: Βαθμονόμηση Αισθητήρα

Επιλέξτε “   ”, και “Βαθμονόμηση” για εισαγωγή 
μέτρησης BG σε 5 λεπτά από την μέτρηση δακτύλου.

 Ακολουθήστε τον πίνακα συχνότητας βαθμονόμησης:

1η BG 2nd BG Σημείωση
1η Μέρα Πρώτη BG 6-10 ώρες μετά

την πρώτη BG.
2η BG πρέπει να είναι πριν 
το γεύμα ή πριν τον ύπνο.

2η Μέρα  Πρωί Πριν το γεύμα
3-8 Μέρα  Πρωί 1 μέτρηση ημερησίως

Βήμα 10: Ρυθμίσεις (αν απαιτείται)

 Τόνος πλήκτρων.

 Alert On/Off. 

(Audio/Vibrator/Audio+Vibrator). 





Alert Setting (BG threshold values). 

Γλώσσα. 

Βήμα 11: Εισαγωγή Γεγονότων 





Επιλέξτε “ ”. Εισάγετε “άσκηση”, “γεύμα”, “φαρμακο”, 

ή “ινσουλίνη” στην αρχή του κάθε γεγονότος. 

Πρέπει να εισάγετε όλα τα γεγονότα σε πραγματικό 
χρόνο. 

Βήμα 12: Αρχική Οθόνη 

Βήμα 13: Ιστορικό 

 Ιστορικό: Δείτε τα δεδομένα του αισθητήρα. 

 24ωρα Δεδομένα: Δείχνει δεδομένα τελευταίων 24h. 

Bήμα 14: Τέλος Συνεδρίας 











Ο δέκτης σταματάει αυτόματα στο τέλος της 
συνεδρίας. Μία “Αντίστροφη μέτρηση" εμφανίζεται  
λίγο πριν το τελείωμα της ζωής του αισθητήρα. 
Χειροκίνητη “Απενεργοποίηση” γίνεται μόνο αν 
υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. 
Παρατεταμένο πάτημα        για να ανοίξει το μενού 
“Αισθητήρα” και επιλέγουμε “Απενεργοπ. Αισθ”. 
Αφαιρέστε τον αισθητήρα μαζί με τον πομπό από το 
σημείο εισαγωγής. 
Κρατήστε τον πομπό και πετάξτε τον αισθητήρα σε 
ιατρικά απορρήματα. 
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