En hjälpande information som gäller vid batteribyte på MedCore Care
mätaren från MedCore AB.

Om man tagit ut batterierna så gör så här när ni bytt dem eller satt tillbaka dem:
1. Sätt i batterierna igen.
2. Sätt i en teststicka
3. Tryck på den nedersta knappen under skärmen, (ⱷ) ca 6 ggr så kommer den
blinkande droppen på skärmen och mätaren är klar att använda.
4. Nu kan man ta ut teststickan utan att ta något prov - lägg tillbaka i burken om
teststickan inte varit ute i luften mer än ca 15 minuter.
5. Önskar ni ta ett prov är det bara att låta teststickan sitta kvar och sticka hål på
huden torka bort en droppe och sedan låta teststickan suga upp det blod den
behöver och avläs resultatet efter 6 sek.

Om man behöver ändra datum och tid för att mätaren legat utan batterier ett tag
gör så här
1. Sätt i batterierna
2. Sätt i en teststicka
3. Nu blinkar hela datumet, tryck på nedersta knappen i mitten under skärmen (ⱷ)
då blinkar siffran längst till höger (månaden) den ändras med pilarna ▼▲efter
det är rätt månad, tryck (ⱷ) igen, nu är det dagen som blinkar upprepa att
ändra med pilarna.
4. Tryck (ⱷ) igen, nu kommer årtalet, ändra med pilarna efter behov.
5. Tryck (ⱷ) igen, nu blinkar timmen, upprepa tidigare procedur
6. Tryck (ⱷ) igen, så blinkar minuterna, upprepa tidigare procedur sen när man
7. Trycker (ⱷ) igen så blinkar hela raden och då är inställningen klar. Sätt i
teststickan och tag provet eller tryck (ⱷ) i 3 sekunder så stänger mätaren av
sig, eller lägg bara ifrån den så stänger den av sig själv.
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