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Testa nexweşiya şekirê

1

Pêş pêkanîna testa
nexweşiya şekirê destê xwe
bişû û hişk bike.

5

Emraza kunkirinê qayîm hinda
serê tilîya xwe bigireû bişkoja
serbest pêlke heta ku tilîya te
kun bike.
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Bikaranîna qotîya şirîta testê
ser esasa tarîxa liser kontrol biken. Şirîta testê ku
tarîxa liser derbas bibe bikar
neyînin.

3

Di qotîya şirîta testê da
şirîtek testê derxînin. Derê
qotîyê qahîm bigirin.

Heta ku metre qijên lê tê, şirîta
testê ser alîyê nîşankerê bikêşe
ser metre yê.
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Tilîya xwe danê ser domahîka
şirîta dilopa xwînê. Xwînê
nerijîne serê şirîta testê.

Nîşana dilopa xwînê liser pela
weşanê xûya dike.

Pêş ku hûn bidawî bînin...

Metre tê dengê qîjên lê bê û tê Encama testê paş 5 çirkeyan
nişana yê dema ku xwîn bes liser pela weşanê xûya dike.
be, bê weşan.

Emraza kunkirinê bo bo
testa dî berhev bike. Bo
pêşxistina kunkera pêşîyê
destikê bişiqitîne ser cihê xwe.
Weşanker tê hejmara kunkerê
mayî biweşîne.

Avakirina Emraza Kunker

1

Bişkovka serbest
Kûrahîya
têxistinê

Devik

2

1 Drum = 6 Kunker

3

HIŞYARÎ
Di her drumê da 6 sterilê
kunker hene.

Devikî pê pêlk kirina alîyê
rastê raken. Devikî ba neden.

5

6

Çi demekê bo testê
amade ye...

Hejmara
kunkerê
mayî
Pêşxistina kunkera
pêşîyê

Gel amraza kunkera AccuChek Fastclix taniş be.

Vergirtina druma kunkerê ji
berîka keysa helgir.
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Destpêkê domahîka sipî ya
druma kunkerê bêxe nava
emraza kunkerê. Tevahîya
durma kunkerê heta ku
destikê vê qayîm bît bêxe ser
cihê vê.

Hişyarî
Ji ber ku eger kunker ser
emrazê kunkirinê bê rakirin
êdî nabe bê bikar anîn heta
ku 6 kunker bidawî nebin,
kunkerê derneyinin.

Hişyarî

Nabe tu druma kunkerê bêxî
ser emraza kunkerê û hevdem
jî bişkovka serbest pêlk bikî yan
emraza kunkerrê li gel bişkovka
serbesta raketî dema ku ser
sefheyekê wekî kursîyekê ye
rabigirî. Gengaze eve bibe
sedema serbestîya ancetê
û bi naşîyane bibe sedema
birîndarîyê.

Devikê emraza kunker danê
ser. Piştrast be ku kuna ser
devikî bikeve ser kuna ser
emrazê kunkerê.

Kûrahîya kunkerê bo
hêsankirina têxistinê saz bike.
Bo kevilê hişk ji 2 yê destpê
bike û biçe hejmarên jortir.
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Emrazê kunkirinê bikar
bînin: Pê pêlk kirina bişkovka
serbest, emraza kunker
amadeye û pê 1 car pêlk
kirinê kun dike.

