
HANDLEIDING PET-CHECK

Teststrip-opening
Teststrip hier indrukken, 

apparaat gaat vanzelf aan

Code
Toon het codenummer van de 

huidige teststrip, de code 
komt overeen met de 

bloedglucose meting van 
hond of kat

Testuitslag
Uitslag van de bloedglucose-

meting. Bij de meting in 
mmol/L wordt een 

decimaalpunt getoond.

Batterij symbool
Verschijnt wanneer de batterij bijna 
leeg is en vervangen dient te worden

Temperatuursymbool
Verschijnt wanneer de meting 
niet in de aanbevolen 
omgevingstemperatuur wordt 
uitgevoerd

Eenheidsweergave
Geeft aan of gemeten wordt 
in mg/dL of mmol/L

Dag gemiddelde
Geeft gemiddelde 
bloedglucose van de dag 
weer

M-instelknop
Aan- en uitzetten apparaat.

Toegang tot menu en geheugen
S-instelknop
Instellen van datum, tijd en 
meeteenheid.

Druppel symbool
Apparaat is klaar om te 

meten zodra druppel knippert

Teststrip symbool
Verschijnt bij aan doen van 

het apparaat



HANDLEIDING PET-CHECK

Bloeddruppel 
hier inbrengen

Batterij vervangen

Belangrijke informatie

Contactstreepjes
Teststrip voorzichtig met 
contactstreepjes-zijde naar 
boven in de teststrip-opening 
van het apparaat invoeren.

- Bewaar de teststrips op een droge en koele plaats (4-32gr C).
Directe blootstelling aan zonlicht en warmte voorkomen. 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
- Bewaar de teststrips in de originele verpakking
- Sluit de verpakking goed
- Teststrips alleen met schone en droge handen aanraken.
- Let op houdbaarheidsdatum. Alle teststrips binnen drie
maanden na opening gebruiken.
- Meetgegevens zijn niet meer betrouwbaar na vervallen
van houdbaarheidsdatum
- Teststrips niet knikken of buigen.

Het apparaat wordt met een 3.0 V batterij geleverd. Deze batterij gaat minimaal 1000 metingen mee. Vervang de batterij, zodra het apparaat
een lage batterijstand aangeeft of wanneer het apparaat niet meer aangaat. Het apparaat waarschuwt op 2 manieren voor een lege batterij:

Tijdens het vervangen van de batterij moet het apparaat uit staan.

Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de opgeslagen meetresultaten

Waarschuwing: bewaar de teststrips buiten 
het bereik van kinderen. Kinderen kunnen zich 
in de teststrips of verpakking verslikken.

1. Wanneer het          symbool verschijnt kunnen er met deze 
batterij nog 50 correcte metingen worden uitgevoerd, maar de batterij dient z.s.m. vervangen te worden.

2. Wanneer het  E-b symbool verschijnt kunnen er geen correcte metingen meer worden
uitgevoerd met deze batterij. De batterij moet eerst vervangen worden.

1. Aan het einde van de deksel duwen 
om het batterijvakje te openen.

2.  Vervang de oude batterij door 
een nieuwe 3.0 V Lithium batterij. 
De plus-zijde (”+”) moet naar boven.

3.  Batterijvakje weer sluiten met 
de deksel en de meting hervatten.


