
Hurtigguide Symboler og tiltak

Symboler og tiltak

1. Tre spørsmålstegn i statusfeltet betyr at mottakeren for øyeblikket ikke kan 
tolke signalene som sensoren sender. Normalt begynner den å vise verdiene 
igjen av seg selv, men det kan i blant ta noen timer. Vent til mottakeren gir deg 
beskjed om å gjøre en ny kalibrering. Kalibrer ikke så lenge det står ”???”  
i statusfeltet.
 
2. Timeglass i statusfeltet innebærer at mottakeren har oppdaget et problem 
med signalene fra sensoren. Vent minimum 30 minutter på en ny beskjed fra 
mottakeren. Kalibrer ikke så lenge du ikke får verdier fra mottakeren.

3. Sensoren kan ikke kalibreres for øyeblikket.  Vent 15 minutter og gjør en ny 
kalibrering og avvent i 15 minutter. Om skjermen fortsatt synes, gjør ytterligere en 
kalibrering og vent i nye 15 minutter. Hvis ingen sensorverdier vises i mottakeren 
etter disse tiltakene, skal sensoren byttes ut. Noter serienummeret på sensoren 
som finnes under ”vingen” på sensorplaten og kontakt oss for reklamasjon.

4. Sensoren kan ikke kalibreres for øyeblikket. Vent minst en time og gjør en 
ny kalibrering. Hvis ingen sensorverdier vises i mottakeren etter dette, må sen-
soren byttes. Noter serienummeret på sensoren som finnes under ”vingen” på 
sensorplaten og kontakt oss for reklamasjon.
 
5. Sensorfeil innebærer at mottakeren har registrert en feil på sensorsignalene 
og  avslutter sesjonen. Trykk på ”VELG” for å bekrefte og bytt ut sensoren. Noter 
serienummeret på sensoren som finnes under ”vingen” på sensorplaten og kon-
takt oss for reklamasjon.

6. Utenfor rekkevidde/ingen dekning. Dette symbolet betyr at mottakeren og 
sensoren/senderen ikke kommuniserer med hverandre. Sørg for at mottaker og 
sender/sensor ikke befinner seg mer enn seks meter fra hverandre.

•  Lad opp mottakeren hver tredje til femte dag i ca 3-5 timer. Du kan bruke en   
 standard stikkontakt, eller gjøre det via en datamaskin. Lukk dekselet for  
 USB- kontakten når du er ferdig.
•  Kontroller daglig at plasteret sitter skikkelig fast. Forsterk ved behov.  
 Sett tapen rundt senderen, ikke over (se bilde).
•  Du kan gjerne bade og ta badstu med sender og sensor på.
•  Rekkevidden mellom sender og mottaker er minst seks meter og de rekobler   
 seg til hverandre automatisk.

•  Paracetamol (f.eks. Paracet, Pinex, Panodil o.l.) kan påvirke glukose- 
 verdiene og må unngås under måleperioden. Velg andre preparater ved  
 behov for smertestillende, eller febernedsettende medikamenter.  
 Konsulter om nødvendig med en lege som er spesialist innenfor diabetes.

Tips og viktig informasjon!

OBS! For mer utfyllende informasjon henviser vi til brukerhåndboken.
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