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Alle instellingen worden met de Set- en de M-toets ingevoerd, zoals hieronder beschreven 
Set-toets bevind zich aan de linker zijkant van de meter. M-toets is de linker toets aan de 
voorzijde van de meter. Door op de Set-toets te drukken, komt u in de instelmodus. Dit wordt 
door het woord “set” op de display weergegeven. 
 
1. Instellen van de datumweergave 
Het is niet nodig om de meter aan te zetten, druk op de Set-toets aan de zijkant. 
De eerste stap is het selecteren van de datumweergave ( datum wordt knipperend op 
display weergegeven). De volgende mogelijkheden kunnen worden geselecteerd: 
 

 31-12-00 (= fabrieksinstelling) dag-maand-jaar 
 12-31-00 maand-dag-jaar 
 00-12-31 jaar-maand-dag 

 
1. Selecteer 31-12-00, door op de M-toets te drukken, bevestig dit door op de Set-toets 

te drukken. 
2. Hierna gaat het jaartal knipperen op het display 

 
 

3. Door op de M-toets te drukken, stel je het jaartal in.  
4. Bevestig dit door op de Set-toets te drukken. 
5. Daarna gaat kan je de maand instellen 

 

 
 

6. Door op de M-toets te drukken, stel je de maand in. 
7. Bevestig dit door op de Set-toets te drukken 
8. Daarna kan je de dag instellen 

 
 

9. Door op de M-toets te drukken, stel je de dag in.  
10. Bevestig dit door op de Set-toets te drukken. 
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2. Instellen van de tijdsweergave 
11. U kunt de weergave van de tijd nu selecteren, hetzij in de internationale weergave 

(24-uursweergave = fabrieksinstelling), hetzij in de Engels- Amerikaanse weergave 
(12-uursweergave met de toevoeging “a.m.” of “p.m.”). 

 
 

12. Druk op de M-toets om tussen de 24-uurs- en de 12-uursweergave te wisselen. 
13. Druk op de Set-toets om de gewenste instelling op te slaan en verder te gaan met het 

instellen van de tijd. 
14. Hierna wordt automatisch de display voor het instellen van de tijd weergegeven. 

 
 

15. Druk op de M-toets om het op de display knipperende getal te wijzigen. Nadat u 
vervolgens op de Set-toets heeft gedrukt, kunt u de minuten instellen (opnieuw met 
de M-toets). 

16. Na het instellen van de tijd, kan de meter om de strip vragen. Of meter gaat verder 
met de volgende instellingen: Het instellen van de eenheid. 

 
3.  Instellen van de eenheid 
Let op de meter kan op 3 verschillende manieren het meetresultaat weergeven. Check altijd 
even of deze in INR wordt weergegeven (laat de patiënt na het instellen van de meter, deze 
uitzetten en laat patiënt op M-toets drukken 
 

17. Selecteer nu de eenheid, waarin het meetresultaat weergegeven moet worden. U 
kunt kiezen uit de volgende eenheden: 

 %Q 
 Sec 
 INR (fabrieksinstelling)  

18. Selecteer “INR” 
19. Op de display knippert “ON / OFF” voor het instellen van het akoestisch signaal. 

 
Als u “INR” als eenheid heeft ingesteld, kunt u nu kiezen voor de aanvullende weergave van 
de resultaten, die buiten een therapeutisch streefwaardenbereik liggen. Als u deze 
keuzemogelijkheid heeft ingesteld, wordt er bij meetresultaten boven of onder het ingestelde 
bereik aanvullend een pijlsymbool op de display weergegeven om u er op te attenderen, dat 
deze resultaten buiten het streefwaardenbereik liggen. 


