
Käyttöohje:
Älykäs hedelmällisyystietokone.
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Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comp-
hedelmällisyystietokoneen valinnasta. 
Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla
on yli 25 vuoden kokemus naisten hedelmällisyyskierron 
seurannasta, joten voit käyttää niitä huoletta 
luonnollisen ehkäisyn ja perhesuunnittelun tukena.

 

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niiden 
helppoja vaiheita. Löydät kaiken tarvitsemasi tiedon 
laitteesta ohjeen sisällysluettelosta tai aakkosellisesta 
hakemistosta.

Toivomme, että pääset hyvin uuden huolettoman elämäsi alkuun. 

Lady-Comp 
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Pakkauksen sisältö
– Hedelmällisyystietokone
– Lämpötila-anturi 
– 2 ladattavaa AAA-paristoa 
– Käyttöohje 
– USB-johto
– Paristolaturi (lisävaruste)

Näyttö

Hallintanäppäin

 Anturin kotelo ja 
johto

1. Lady-Comp yhdellä silmäyksellä

Lämpötila-anturi

Lämpötila-anturin pidike
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2. Aloittaminen

Paristojen asettaminen
Ennen laitteen käyttöä siihen on asetettava paristot. Laitteen mukana toimitetaan kaksi ladattavaa 
AAA-paristoa, mutta voit käyttää myös tavallisia AAA-paristoja (1,5 V).
Laitteen sarjanumero on akkukotelon sisäpuolella.

 

1. Irrota lämpötila-anturi  
2. Avaa laite 
Avaa laite kiertämällä sen kotelon kantta 
vastapäivään.

3. Aseta paristot
Aseta laitteeseen siihen sopivat paristot.

4. Sulje laite
Kohdista lovet ja kiinnitä kansi paikalleen 
kiertämällä sitä myötäpäivään.
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Aloitusnäyttö
Aika, päivämäärä ja vuosi on jo asetettu valmiiksi, kun saat hedelmällisyystietokoneesi.

Hallintanäppäin/virtakytkin
                 Paina hallintanäppäintä, kunnes aika ja päivämäärä tulevat näyttöön. Pääset kaikkiin valikoihin 

hallintanäppäimen        ylös- /            alas- tai         oikealle-        vasemmalle -nuolilla. Valitse valikot
ja vahvista valinnat painamalla hallintanäppäimen keskinäppäintä (OK).

   
Aloitusnäyttöön palaaminen
Pidä OK-näppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan palataksesi aika-/päivämääränäyttöön.

Automaattinen sammutus
Jos mitään näppäintä ei paineta 60 sekuntiin, laite sammuu automaattisesti. Näyttö pysyy 
sammuksissa, kunnes se aktivoidaan uudelleen tai herätys käynnistyy.

Valitse valikko painamalla 
hallintanäppäimen nuolia vasemmalle, 
oikealle, ylös tai alas.

Eteen/taakse
Vasemmalle/oikealle

Kyllä/ei
Päivämäärä/aika eteen/taakse
Ylös/alas

Vahvista valikon valinta
Vahvista syöte

Paina kolmen sekunnin ajan
 = palaa aloitusnäyttöön

Paluukuvake aktiivisena 
(sininen ruutu korostettuna) 
+ OK-näppäin (vahvistaa syötteen)
 = palaa edelliselle valikkotasolle

+

Hallintanäppäimen käyttö
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Lady-Comp babyLady-Comp

 
Lady-Comp-mallien päävalikot
Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valikot eroavat hieman toisistaan. 

Aika/päivämäärä Herätys

Raskauden suunnittelu

Asetukset
Lämpötila 

Kuukautiset

Paluu Hedelmällisyys- ja 
suunnittelutilastot

Hedelmällisyys-
kalenteri
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Ajan asettaminen

3. Aika/
    päivämäärä

Paluukuvake aktiivisena

Siirry minuutteihinPaina OK-näppäintä Palaa painamalla
OK-näppäintä

Aseta tunti Aseta minuutit
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4 . Herätys

Aseta herätysaika ja ota herätys käyttöön ennen 
ensimmäistä lämpötilamittausta.

 
Päivämäärän asettaminen

Paluukuvake aktiivisena

Paina OK-näppäintä Paina OK-näppäintä Palaa painamalla
OK-näppäintäAseta päivä

Tärkeää:
Jos laitteeseen on jo tallennettu yksi tai 
useampia lämpötilamittauksia, voit 
muuttaa päivämäärän asetusta vain yhdellä 
päivällä. Jos päivää siirretään taaksepäin, 
lämpötilaa ei voi mitata seuraavana päivänä. 
Päivämäärää ei voi muuttaa vahingossa. 
Voit muuttaa päivämäärää myös eri 
aikavyöhykkeillä matkustaessasi. Älä mittaa 
lämpötilaasi matkustuspäivänä.
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Herätyksen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

Paluukuvake aktiivisena

Vahvista painamalla
OK-näppäintä

Paina OK-näppäintä Palaa painamalla
OK-näppäintä

Herätys käytössä
Herätys ei käytössä

Herätysajan asettaminen

Paluukuvake aktiivisena

Siirry minuutteihinPaina OK-näppäintä
Palaa painamalla
OK-näppäintä

Aseta tunti Aseta minuutit

Tärkeä huomautus:
Jos herätys on käytössä, sen ilmaisin näkyy
aloitusnäytössä.
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5 Kuukautiset

Paluukuvake aktiivisena

Valitse päivämäärä Palaa painamalla
OK-näppäintä

"M" valittuna
"M" ei valittuna

Kuukautisilmaisimen ("M") aktivointi tai kuukautistietojen muokkaus

Aiemmat kuukautistiedot
Jos olet kirjannut aiempia kuukautistietoja, 
syötä ne laitteeseen ennen ensimmäistä 
lämpötilamittausta. Aktivoi "M" kuten 
edellä kuvattiin.

 

Kuukautistietojen syöttäminen jälkikäteen
Jos et ole mitannut lämpötilaasi vähään aikaan ja kuukautisesi ovat tulleet tänä aikana, 
voit syöttää tiedot jälkikäteen. Syötä tiedot huolellisesti, sillä voit korjata virheelliset 
tiedot jälkikäteen vain kolmelta edelliseltä päivältä. Aloita kuukautisten ensimmäisestä
päivästä. 

Tärkeää:
Kun syötät kuukautistietoja jälkikäteen, 
aktivoi "M" vain kuukautisten ensimmäiselle 
päivälle kussakin kierrossa. Laite tallentaa 
automaattisesti kolme kuukautispäivää. 
Aloita tietojen syöttäminen vanhimmista 
tiedoista.

Tärkeää:
Kuukautistietojen syöttäminen hormonaalisen 
ehkäisyn lopettamisen jälkeen: Ensimmäinen 
vuoto hormonaalisen ehkäisyn lopettamisen 
jälkeen ei ole varsinainen kuukautisvuoto, 
vaan hormonitasojen aiheuttama 
tyhjennysvuoto. Älä syötä laitteeseen 
"M"-merkintää tästä vuodosta.
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Peruslämpötilan luotettava mittaaminen joka aamu on yksi
järjestelmämme tärkeimmistä elementeistä. Peruslämpötila 
on välittömästi heräämisen jälkeinen ruumiinlämpö, ennen 
ylös nousemista tai minkään toiminnan aloittamista. 
Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi – erityisesti käytön 
alussa – sitä nopeammin laite oppii tuntemaan henkilökohtaisen
kiertosi.

Aseta lämpötila-anturi mahdollisimman syvälle 
kielen alle joko oikealle tai vasemmalle puolelle 
ja sulje suusi. Älä liikuta lämpötila-anturia mittauksen 
aikana.

 

6. Lämpötilan mittaaminen

Sammuta herätys 
näppäintä painamalla

 

Lämpötilakuvake vilkkuu Merkkiääni ilmaisee, että
lämpötilan mittaus on 
päättynyt

Sammuu automaattisesti 
tai paluukuvake aktivoituu

 Lämpötilakuvake näkyy aktiivisena
Herätys käynnistyy

Aloita lämpötilan
mittaus näppäintä 
painamalla

 Palaa painamalla
OK-näppäintä

Aseta anturi kielen alle Lämpötilalukema ja 
hedelmällisyys tulevat näyttöön

Joka-aamuinen mittaus

Lämpötilan yksikkö

Päivämäärä

Mitattu lämpötila

Yhdyntä

"M"-kuukautisilmaisin

Hedelmällisyysilmaisimet

Lämpömittari-
kuvake

Kiertopäivä

Oma merkintä *

Poika/tyttö-näyttö
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Vinkkejä lämpötilan mittaamiseen
Lady-Comp herättää sinut aamulla. Sammuta herätys näppäintä 
painamalla. Mittaa lämpötila painamalla näppäintä uudelleen. 
Lämpömittarikuvake vilkkuu merkkinä siitä, että Lady-Comp on 
valmis mittaamaan lämpötilasi.
-  Aseta nyt anturi kielen alle ja sulje suu.

–  
Lämpötilan mittaaminen kestää 30–60 sekuntia. Jos lämpötilan 
mittaaminen ei onnistu kolmen minuutin kuluessa, toiminto 
lopetetaan automaattisesti.

–  Näytössä voidaan näyttää lämpötilat, jotka ovat välillä 
34,5–41,0 °C.

– Jos lämpötilasi on yli 37,8 °C, näytössä näkyy vuorotellen 
    lämpötila ja F-kirjain, mikä tarkoittaa kuumetta (fever).

 
  
– Kun lämpötila on mitattu, kuulet äänimerkin ja mittaustulos 
    näkyy näytössä. Laite näyttää myös kyseisen päivän hedelmällisyyden. 
 

Tärkeitä huomautuksia:
Lämpötilan mittausajanjakso
Lämpötilan mittausajanjakso on aika, jonka kuluessa päivittäinen lämpötilamittaus on tehtävä. Lady-Comp valvoo päivittäisen lämpötilan 
mittausajanjaksoa. Lämpötilan mittausajanjakso ei yleensä ole sidottu herätykseen, vaan se lasketaan siitä ajasta, jolloin viimeksi mittasit 
lämpötilasi (+/- kolme tuntia). Lämpötilan mittausajanjakso on 6 tunnin jakso, joka alkaa kolme tuntia ennen edellistä mittausaikaa ja 
päättyy kolme tuntia sen jälkeen, jos edellinen mittausaika eroaa herätysajasta.

 

Lämpötilan mittausajanjaksoon liittyviä vinkkejä:
– Aloitusnäytön lämpötilakuvake näkyy aktiivisena lämpötilan mittausajanjakson aikana.
– Lämpötilan mittausajanjakson aikana voit aloittaa lämpötilan mittauksen mitä tahansa näppäintä painamalla.
– Suosittelemme, että käytät Lady-Comp-laitetta heräämiseen.
–  Jos heräät lämpötilan mittausajanjakson aikana esim. hoitamaan lastasi, mittaa lämpötilasi.
– 

 

Jos heräät lämpötilan mittausajanjakson päättymisen jälkeen, älä mittaa lämpötilaasi.

– 
 
Voit nollata lämpötilan mittausajanjakson milloin tahansa muuttamalla herätysaikaa (esim. viikonloppuisin 
tai vuorotyötä varten).  

Jos et mittaa lämpötilaasi kolmeen päivään, lämpötilan mittausajanjakso nollataan ja voit mitata lämpötilan seuraavana päivänä 
vain asettamalla herätyksen. Tällöin lämpötilan mittausajanjakso määrittyy herätysajan mukaan (+/- kolme tuntia).
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Tärkeää:
Vahvista "M"-ilmaisin vähintään kolmena peräkkäisenä 
päivänä. Jos sinulla on kuukautiset, mutta laite ei kysy 
niistä, voit aktivoida "M"-ilmaisimen aiemmin kuvatulla 
tavalla. Jos olet syöttänyt kuukautistiedon vahingossa, 
voit muokata kolmen edellisen päivän tietoja jälkikäteen.

Paluukuvake aktiivisenaJos kuukautiset ovat odotetta-
vissa,"M"-ilmaisin vilkkuu.

Paluukuvake aktiivisena

"M" ei näytössä "M" näytössä"M" – kyllä
"M" – ei

"M"-kuukautisilmaisin saattaa vilkkua lämpötilan mittaamisen jälkeen.
– Vahvista kuukautisilmaisin painamalla            näppäintä.      
–  Poista kuukautisilmaisin painamalla      näppäintä.

Kun Lady-Comp on oppinut kiertosi, laite kysyy sinulta kuukautisista 
niinä päivinä, joina kuukautiset ovat odotettavissa.

– Se alkaa kysyä ("M"-ilmaisinta vilkuttamalla) kaksi päivää ennen
   kuukautisten odotettua alkupäivää.

– Kun kuukautisilmaisin on vahvistettu, Lady-Comp ei enää kysy kuukautisista.

 
Kuukautisilmaisimen aktivointi lämpötilan mittaamisen jälkeen
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Hedelmällisyysilmaisimet

Voit tarkastella kaikkia aiempia lämpötiloja painamalla lämpötilanäytössä toistuvasti 
         näppäintä (vasemmalle).  Voit myös tarkastella kuuden päivän 
 ennustetta painamalla toistuvasti      näppäintä (oikealle).

 

Paluukuvake aktiivisena

Siirry taaksepäin Siirry eteenpäin 
= ennuste

 Palaa painamalla
OK-näppäintä

Laite näyttää lämpötilasi ja hedelmällisyytesi päivän ajalle. Tiedot pätevät 24 tuntia ja ovat tarkkoja heti käytön alusta. Vihreiden päivien määrä 
kasvaa hitaasti ja järjestelmällisesti samalla, kun punaiset päivät vähenevät. Laitteen Pearl-indeksi on 0,7 (99,3 %) heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
Jos laite ei ole saanut uutta tietoa pitkään aikaan tai saa tietoa, jota se ei voi arvioida, keltaisten päivien määrä kasvaa.

Vihreä ilmaisin palaa
 = hedelmätön

Punainen ilmaisin palaa 
= hedelmällinen

Punainen ilmaisin vilkkuu 
= ovulaatiopäivä

 Keltainen ilmaisin palaa
 = oppimisvaihe

Punainen, keltainen 
ja vihreä ilmaisin vilkkuvat 
= todennäköinen raskaus

Punainen, keltainen ja
vihreä ilmaisin palavat
 = vahvistettu raskaus

Aiemman ja tulevan hedelmällisyyden näyttö/ennuste
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Milloin lämpötilaa ei pidä mitata?
Lady-Comp käyttää kierrostasi saamiaan tietoja ja 
käytettävissä olevia lämpötila-arvoja tulevan kiertosi 
laskemiseen ja sen myötä hedelmällisyytesi arvioimiseen.

Flunssasta, unen puutteesta, runsaasta alkoholin 
käytöstä ja/tai lämpötilaan vaikuttavista lääkkeistä 
johtuva lämpötilan vaihtelu on "epänormaalia" ja 
laite tunnistaa tämän. Yleensä on suositeltavaa 
keskeyttää päivittäiset lämpötilamittaukset 
"epänormaalien" arvojen syöttämisen välttämiseksi, 
jos sinulla on kuumetta, otat lääkkeitä tai juhlit yötä 
myöten.

Jos et ole nukkunut yhtäjaksoista unta kolmea tuntia 
ennen mittausta, on suositeltavaa jättää mittaus siltä 
päivältä väliin.

Kuumenäyttö
Jos lämpötilasi on yli 37,8 °C, näytössä näkyy vuorotellen lämpötila ja F-kirjain, mikä 
tarkoittaa kuumetta (fever). Kuume tallennetaan, mutta kuumeeksi laskettavaa lämpötilaa
ei käytetä hedelmällisyyslaskelmiin.

Kuumenäyttö eli F-kirjain
ja lämpötila vuorottelevat

Paluukuvake aktiivisenaLämpömittarikuvake
vilkkuu

Lämpötilakuvake ja herätys
aktiivisena

Aseta lämpötila-anturi
kielen alle

Näppäimen painaminen
sammuttaa herätyksen
ja aloittaa mittauksen

Lopeta mittaus pitämällä
näppäintä painettuna
3 sekunnin ajan

Palaa painamalla
OK-näppäintä

Lämpötilamittauksen peruuttaminen
Voit peruuttaa lämpötilan mittauksen ja palata aloitusnäyttöön painamalla 
OK-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötilan voi mitata uudelleen lämpötilan 
mittausajanjakson aikana.
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7. Hedelmällisyyskalenteri

Kalenteri näyttää aiemmat ja tulevat hedelmällisyystietosi. Voit myös tarkastella seuraavan 
kuuden kuukauden kuukautisennustetta.

Paluukuvake aktiivisena

Selaa kuukausia Palaa painamalla
OK-näppäintä
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8. Raskauden suunnittelu

Baby-Comp-laite tuli markkinoille vuonna 1986, ja olemme siitä lähtien 
avustaneet lukemattomia pariskuntia raskauden suunnittelussa. Lady-Comp 
baby kertoo sinulle, milloin hedelmöittyminen on todennäköisintä.

 

Paluukuvake aktiivisena

Valitse päivämäärä KylläPaina OK-näppäintä

Jos suunnittelet raskautta, kerro Lady-Comp baby -
laitteelle, milloin olit yhdynnässä.

 –  Syötä yhdyntätiedot seuraavana aamuna lämpötilan 
mittaamisen jälkeen.

 –  Voit syöttää yhdyntätiedot jälkikäteen enintään 
kolmelle edelliselle päivälle.

Yhdyntätietojen syöttäminen

Palaa painamalla
OK-näppäintä
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Sukupuolen ennustaminen

Paluukuvake aktiivisena

Selaa päiviä Selaa päiviäPaina OK-näppäintä

Jos toivot poikaa, ajoita yhdynnät niihin kahteen päivään, joina poikakuvake on näytössä. Jos taas 
toivot tyttöä, ajoita yhdynnät niihin kahteen päivään, joina tyttökuvake on näytössä. Poikakuvake
aktivoituu kaksi päivää ennen optimaalista hedelmöityspäivää. Tyttökuvake aktivoituu optimaalisen
hedelmöityspäivän jälkeisenä päivänä. Optimaalisen hedelmöityspäivän aikana poika- ja tyttökuvake
ovat molemmat aktiivisia. Tämä on laskelmien perusteella tehty ennuste.

Palaa painamalla
OK-näppäintä
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Raskausnäyttö

-Punainen, keltainen ja vihreä ilmaisin voivat vilkkua vuorotellen 
  jo 4–5 päivän kuluttua hedelmöittymisestä (jos syötit yhdyntätiedot).
  Varhainen tieto raskaudesta on tärkeä, jotta voisit aloittaa 
  elämäntapojesi muuttamisen vauvaa varten jo hyvissä ajoin.

–  15 päivän kuluttua Lady-Comp baby ilmoittaa todennäköisestä
 raskaudesta. Punainen, keltainen ja vihreä hedelmällisyysilmaisin
 vilkkuvat silloin samanaikaisesti.

– 
 
18 päivää hedelmöittymisen jälkeen Lady-Comp baby vahvistaa 
raskauden. Tällöin kaikki värit palavat yhtäjaksoisesti.

Tärkeitä huomautuksia:

Punainen, keltainen ja 
vihreä ilmaisin vilkkuvat
vuorotellen 
= mahdollinen raskaus

Punainen, keltainen 
ja vihreä ilmaisin vilkkuvat 
= todennäköinen raskaus

Punainen, keltainen 
ja vihreä ilmaisin 
palavat tasaisesti 
= raskaana

Tässä valikossa näet hedelmöittymispäivän ja
suunnitellun vauvasi syntymäpäivän. Aluksi 
se on ennuste, joka lasketaan kiertosi 
odotetusta ovulaatiopäivästä. Ennuste alkaa
vilkkua kierron neljännestä päivästä alkaen.
Kun ovulaatio on vahvistettu, hedelmöittymis-
ja syntymäpäivät eivät enää muutu. Jos olet 
syöttänyt yhdyntätietoja, näyttöön tulee 
myös sukupuoliennuste.

       

Käytön jatkaminen raskauden jälkeen
Ensimmäisinä viikkoina lapsen syntymän 
jälkeen et ole hedelmällinen. Suosittelemme,

että aloitat lämpötilamittaukset uudelleen kuusi 
viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Ensin Lady-Comp 
baby näyttää keltaisen ilmaisimen. Lievät 
lämpötilanvaihtelut osoittavat, että kiertosi on 
palautumassa normaaliksi. Kun ensimmäinen 
ovulaatio on tapahtunut, Lady-Comp baby alkaa
näyttää lasketut hedelmällisyystiedot.

 
Hedelmöittymispäivä ja odotettu syntymäaika

Paluukuvake aktiivisena

Paina OK-näppäintä Palaa painamalla
OK-näppäintä

Tärkeää:
Sukupuoliennuste on otettava käyttöön 
asetusvalikossa (sivu 31) ennen kuin 
laite antaa ennusteen.
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Hedelmällisyys- ja suunnittelutilastoista saat tärkeitä lisätietoja raskauden
suunnittelun tueksi. Kolmen kierron jälkeen tietokoneella on riittävästi 
tietoa, jotta se voi auttaa sinua perhesuunnittelussa.

 

9. Hedelmällisyys- ja suunnittelutilastot

Hedelmällisyystilastot

4. Luteaalivaiheen pituus1. Kierron pituus 2. Lämpötilan nousu 3. Ovulaatioajanjakso

Paina OK-näppäintä Selaa tilastoja Selaa tilastoja Selaa tilastoja Selaa tilastoja
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**

6. Keltarauhashormonin puutos*5. Ovulaatioton kierto 7. Oikea-aikaiset yhdynnät*
     Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

 Näytössä näytetään kuukautiskiertosi
keskimääräinen pituus.

  
  

2. Keskimääräinen lämpötilan 
    nousu ovulaation jälkeen

  

  Näytössä näytetään keskimääräinen 
lämpötilan nousu ovulaation jälkeen.

3. Ovulaatioajanjakso päivinä 
  Näytössä näytetään ovulaation 

vaihtelualue päivinä.

 
4. Luteaalivaiheen pituus
  Näytössä näytetään luteaalivaiheen

keskimääräinen pituus.

5. Ovulaatiottomien kiertojen määrä
  Näytössä näytetään ovulaatiottomien kiertojen

määrä. Jos kierron aikana ei tapahdu ovulaatiota, 
Lady-Comp ilmoittaa tämän näyttämällä punaisen
hedelmällisyysilmaisimen joka päivä.

 
  
 Lady-Comp baby tunnistaa keltarauhashormonin

puutoksen (Corpus Luteum Insu�ciency, CLI). 
Hedelmällisyystietokone havaitsee, jos lämpötilan
nousu ovulaation jälkeen on liian lyhytaikainen 
tai jos lämpötila ei kohoa riittävästi. Nämä ovat 
tärkeitä tietoja, jos yrität tulla raskaaksi.

 
   
  
 
   
 

 
  

Lady-Comp baby näyttää oikea-aikaiset yhdynnät.
Tämä on ovulaatioaikaan osuneiden yhdyntäkertojen
määrä. Viimeisten 20 kierron oikea-aikaisten 
yhdyntöjen määrä näytetään vain, jos olet syöttänyt
yhdyntätietoja.

 
 

*Vain Lady-Comp baby

Selaa tilastoja Selaa tilastoja

1. Kierron keskimääräinen pituus

6. Keltarauhashormonin puutostilakierrot 
    (CLI)*

7.Oikea-aikaiset yhdynnät*
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Lämpötilakäyrä
Tässä voit tarkastella lämpötilakäyrääsi.

Moon phase

Ovulation day

Lämpötilavaihtelu

Hedelmällisyys

Last day

Kuukautiset

Yhdynnät

First day

Kuun vaihe

Ovulaatiopäivä

Kuukautiset

Viimeinen päiväViimeinen päivä

Ensimmäinen päivä
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Näyttö: 50 päivää

Eteen-/taaksepäin
+/- 7 päivää

Paina OK-näppäintä

Näyttö: 100 päivää
Näyttöalue: 25 päivää / 
14 päivää / 7 päivää

Näytettävä aika: 
lähennä/loitonna

 

Näytä enemmän
Näytä vähemmän

Näytä enemmän Näytä vähemmän
1x = 25 päivää
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Tässä valikossa voit tehdä enintään viisi merkintää. Voit syöttää tekstit itse 
asetuksissa (sivu 31) ja muuttaa niitä tarvittaessa. Nämä merkinnät eivät 
vaikuta laitteen tekemiin arvioihin kierrostasi ja voit lisätä niitä jälkikäteen
viimeisille kolmelle päivälle.

Paluukuvake aktiivisena

Valitse merkintä

Paina OK-näppäintä

Valitse päivämääräPaina OK-näppäintä Paina OK-näppäintä

Palaa painamalla
OK-näppäintä

 
Omat merkinnät

Kyllä
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10. Asetukset

Painoindeksi- eli BMI (Body Mass Index) -asetukset
Painoindeksi (BMI): syntymävuosi, pituus ja paino.
Lady-Comp laskee painoindeksisi.

 

Painoindeksi – nimen syöttäminen

Paluukuvake aktiivisena

Paina OK-näppäintä Paina OK-näppäintäSyötä teksti Vahvista kirjaimet 
painamalla OK-näppäintä

Vasen nuoli poistaa yhden
kirjaimen
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Painoindeksi – syntymävuoden syöttäminen

Oletus = 1980

Vahvista vuosiPaina OK-näppäintäValitse syntymävuosi Syötä vuosi

Painoindeksi – pituuden syöttäminen

Valitse pituus Syötä pituusPaina OK-näppäintä Vahvista pituus

Oletus = 170 cm
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Valitse paino Valitse paluu
Paina OK-näppäintä

Paina OK-näppäintä Syötä paino

Oletus = 60 kg Painoindeksi laskettu

Aloitusnäyttö 
Fahrenheit-muodossa
12 tuntia (am/pm) | kuukausi/päivä

Aloitusnäyttö 
Celsius-muodossa
24 tuntia | päivä/kuukausi

Tärkeä huomautus:
Laitteen asetukset

 
Painoindeksi – painon syöttäminen
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Tässä voit asettaa laitteen käyttämään joko 
Celsius- tai Fahrenheit-asteita. Tämä valinta 
muuttaa automaattisesti myös aika- ja 
päivämäärämuotoa seuraavasti:
°C: Aika esitetään 24-tuntisessa muodossa 
ja päivämäärä muodossa päivä/kuukausi 
(esim. 13:25 ja 25.03.).
°F: Aika esitetään 12-tuntisessa muodossa 
ja päivämäärä muodossa kuukausi/päivä
(esim. 01:35 pm ja 03/25).

/

Paina OK-näppäintä Valitse syöttökenttä

Paluukuvake aktiivisena

Syötä teksti Vahvista jokainen kirjain Palaa painamalla
OK-näppäintä

Omien merkintöjen lisääminen

Paina OK-näppäintä Valitse paluu
Paina OK-näppäintä

Celsius Fahrenheit

°F = Fahrenheit°C = Celsius Paluukuvake aktiivisena

 
Lämpötilan/ajan yksiköt
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Sukupuoliennusteen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Voit valita, että poika/tyttö-ennuste näytetään hedelmällisyysnäytön yhteydessä. Jos haluat nähdä tämän tiedon, 
ota se käyttöön tässä.

Paina OK-painiketta Näyttö käytössä
Näyttö ei käytössä

Paluukuvake aktiivisena

Vahvista Palaa painamalla
OK-näppäintä

Tässä voit tehdä omia merkintöjä asioista, jotka saattavat vaikuttaa kiertoosi. Jos esimerkiksi käytät lääkkeitä, joiden epäilet vaikuttavan
kiertoosi, kirjaa tieto lääkkeistä tähän. Voit lisätä enintään viisi merkintää. Suosittelemme, että et muuta tekstejä tallennuksen jälkeen,
jotta merkintöjen järjestys ei muuttuisi. Voit lisätä merkintöjä jälkikäteen enintään kolmen päivän ajalta. Voit ottaa merkinnät käyttöön
omissa merkinnöissä (sivu 26).
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Jos haluat poistaa kaikki henkilökohtaiset tietosi ja mittaustuloksesi, paina 
OK-näppäintä poistovalikossa 10 kertaa peräjälkeen. Ilmaisinpalkki pienenee 
jokaisella painalluksella. Jos painat jotakin muuta näppäintä 
(vasemmalle, oikealle, ylös, alas), ilmaisinpalkki palaa aloituskohtaan ja sinun on 
painettava OK-näppäintä uudelleen 10 kertaa poistaaksesi tiedot. 
Tietojen poistamisen jälkeen tietonäytöissä näkyy vain esimerkkiarvoja, 
kuten uudessa laitteessa. Ensimmäisen uuden lämpötilamittauksen jälkeen 
esimerkkitiedot poistetaan automaattisesti.

Peruuta paluu Vahvista tietojen 
täydellinen poisto 
painamalla OK-näppäintä 10 kertaa.

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

 
Tietojen poistaminen
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Laitteen tiedot:
–  Laitteen sarjanumero

(13547206)
–  Ohjelmistoversio kahdessa 

viimeisessä numerossa (-31)

–  Akkunäyttö
–  Kirkkaus prosenttiarvona.

Jos laite on antanut virhe-
ilmoituksen tai varoituksen, 
se näytetään. Luettelo 
mahdollisista virheistä 
on sivulla 38.

Paluukuvake aktiivisenaMerkkiääni ilmoittaa, 
kun mittaus on päättynyt

Lämpömittarikuvake 
alkaa vilkkua automaattisesti

Palaa painamalla
OK-näppäintäMittaa lämpötila

 
Lämpömittarin toimintatesti Laitteen tiedot

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

Lämpömittarin toimintatestin avulla näet, toimiiko lämpötila-anturi oikein.
Voit peruuttaa toimintatestin pitämällä OK-näppäintä painettuna kolme sekuntia.

Tärkeä huomautus: 
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Kirkkaus
Voit säätää näyttöjen kirkkautta.

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

Siirrä kirkkaussäädintä

Äänenvoimakkuus
Voit säätää Lady-Comp-laitteen äänenvoimakkuutta.

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
 OK-näppäintä

Siirrä äänenvoimak-
kuussäädintä
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Paina OK-näppäintä Valitse herätysääni

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

 
Herätysääni ja näppäinäänet

Herätysääni
Voit valita herätykseksi äänimerkin tai melodian.

Näppäinäänten käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
Voit ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Paina OK-näppäintä Näppäinäänet käytössä
Näppäinäänet 
pois käytöstä

Paluukuvake aktiivisena

Palaa painamalla
OK-näppäintä

Vahvista
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Mini-USB-kaapeli
Mini-USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen, mutta voit
ostaa sen meiltä. Mini-USB-kaapelilla voit ladata 
tietosi tietokoneeseen. Voit itse tai laitteen jakelija
tai Valley Electronics GmbH voivat analysoida ja 
arvioida kiertotietojasi. Tämä onnistuu 
verkkosivujemme kautta tai sähköpostitse.

Päivitykset: Micro SD -kortti
Jos haluat myöhemmin päivittää ohjelmiston ja
/tai lisätä siihen ominaisuuksia, lähetämme sinulle 
SD-kortin.

–  Avaa laite, kuten sivulla 6 neuvotaan.
–  Poista paristot.
–  Aseta SD-kortti.
–  Kun olet suorittanut päivitykset loppuun,

poista SD-kortti tarpeettoman virrankulutuksen 
välttämiseksi.

AAA-paristolaturi
Sopivan paristolaturin voit tilata meiltä. Aseta 2 
AAA-paristoa laturiin. Latauksen tila näkyy laturista.

SD-kortin asettaminen

11. Tärkeitä huomautuksia

Laitteen lukituslovi

Mini-USB-liitäntä

Sarjaportti 
(vain huoltoa varten)

SD-korttipaikka

Lämpötila-anturin liitäntäportti

Paristokotelo ja sarjanumero

Hedelmällisyystietojen analyysi / tietojen tuloste:

Kirjaudu verkkosivustoon www.lady-comp.com henkilökohtaisella käyttökoodilla, 
jonka sait ostettuasi laitteen. Voit katsella tietojasi tietokoneella mini-USB-kaapelin avulla.

Jos sinulla on kysyttävää kierrostasi, ota meihin yhteys.

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lady-comp.�
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Esimerkkiarvot
Lady-Comp-laitteessa on ennalta määritettyjä 
esimerkkiarvoja. Ne poistetaan automaattisesti, 
kun ensimmäisen kerran mittaat lämpötilasi tai 
syötät kuukautistietoja. Esimerkkiarvot tulevat 
uudelleen näkyviin, jos poistat kaikki omat 
tietosi.

Tietojen katoaminen
Tietosi eivät voi kadota vahingossa, vaikka 
paristot tyhjenisivätkin.

Ehkäisypillerien (tai muun hormonaalisen
ehkäisyn) jälkeen
Hormonaalinen ehkäisy on lopetettava ennen 
Lady-Comp-laitteen käytön aloittamista. 
Ensimmäinen vuoto hormonaalisen ehkäisyn 
lopettamisen jälkeen ei ole varsinainen 
kuukautisvuoto, vaan hormonitasojen aiheuttama
 tyhjennysvuoto. Älä syötä laitteeseen 
"M"-merkintää tästä vuodosta.

Pearl-indeksi
Pearl-indeksi on arvo, jonka perusteella 
arvioidaan ehkäisymenetelmien luotettavuutta 
lääketieteellisesti. Lady-Comp-laitteen 
päivittäisten hedelmällisyysnäyttöjen 
Pearl-indeksi on 0,7 eli 99,3 %.

Esimerkki:
Jos 100 naista käyttää ehkäisymenetelmää yhden
vuoden ajan ja yksi heistä tulee raskaaksi, tämä
vastaa Pearl-indeksin arvoa 1,0.

Ohjelma
Laitteen ohjelma perustuu luonnollista 
perhesuunnittelua koskeviin tutkimustietoihin. 
Se sisältää yli miljoonan kierron tietokannan ja 
käyttää apunaan biomatemaattisia 
ennustelaskelmia sekä uusinta tietotekniikkaa. 
Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi, sitä 
nopeammin laite oppii tuntemaan yksilöllisen 
kiertosi ja tulkitsemaan sitä. Kun laite oppii 
oman yksilöllisen rytmisi, se näyttää yhä 
enemmän vihreitä (hedelmättömiä) päiviä ja 
punaiset (hedelmälliset) päivät vähenevät. 
Sinulla on yksilöllisen kiertosi mukaan 7–12 
punaista päivää kiertoa kohden.

Ennuste
Ovulaatio- ja suunnittelunäytöt ovat laskettuja 
ennusteita. Kun kuukautiskierto on päättynyt ja 
uusi kierto alkaa kuukautisten myötä, 
Lady-Comp vahvistaa jälkikäteen edellisen 
kierron ovulaatiopäivän. Vahvistettu 
ovulaatiopäivä voidaan tunnistaa seuraavan 
kuukautiskierron neljännen päivän jälkeen.

Matkustaminen ja aikavyöhykkeet
Kun matkustat eri aikavyöhykkeillä, voit vaihtaa ajan
ja päivämäärän paikalliseen aikaan. Aseta herätysaika 
haluamaasi uuteen mittausaikaan ja ota se käyttöön.
Lady-Comp on valmis mittaamaan lämpötilasi 
seuraavana aamuna. Toista vaiheet, kun palaat kotiin.

Kesäaika
Aseta aika kesä- tai talviaikaan sivun 9 ohjeiden 
mukaan.

Vuorotyö
Aseta herätys haluamaasi uuteen herätysaikaan 
ja ota se käyttöön. Tietokone on valmis mittaamaan
lämpötilasi seuraavana päivänä. Toimi samoin 
seuraavan kerran, kun vuorosi vaihtuu.

Uudelleen aloittaminen käytön keskeytyksen jälkeen
Aika, päiväys ja vuosi pysyvät toiminnassa 
automaattisesti. Mittausajanjakso poistetaan käytöstä, 
jos et mittaa lämpötilaasi, ja se täytyy nollata ottamalla 
herätys käyttöön. Aseta herätys (ennen keskiyötä) 
seuraavaksi aamuksi ja jatka normaalisti.
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12. Vianmääritys ja virheilmoitukset

Lataa paristot
Jos paristot ovat vähissä, aloitusnäyttöön 
tulee varoitus.

Paristot lopussa (112-11)
Kun paristot ovat kokonaan lopussa, laite ei 
välttämättä enää toimi. Kun saat tämän viestin, 
et voi enää käyttää laitetta.

Toimenpiteet:
- Lataa/vaihda paristot.
– Jos viesti tulee näyttöön uudelleen, vaikka olet 

Nappiparisto vähissä (112-12)
Laitteessa on nappiparisto, joka takaa, että kello 
käy edelleen, vaikka paristot olisivat lopussa tai 
vaikka laitteessa ei ole paristoja. Pariston
kapasiteetti on suunniteltu riittämään 
normaalikäytössä noin seitsemän vuotta. 
Kun jännite vähitellen käyttöiän loppua kohden 
käy liian alhaiseksi, laite antaa tämän varoituksen.
Voit silti käyttää laitetta yhä.

Toimenpiteet:
- Laite on lähetettävä huoltoon 
  lähitulevaisuudessa nappipariston vaihtoa 
  varten.
- Saatat nähdä tämän varoituksen myös, jos laite 
  on altistunut erittäin alhaiselle lämpötilalle 

 
   

   
  

Paristot vähissä. Lataa ladattavat 
paristot tai vaihda paristot.

ladannut paristot tai vaihtanut ne uusiin, paristot
voivat olla viallisia ja/tai ne ovat lopussa ja ne on 
vaihdettava. Paristojen poistaminen ja vaihtaminen
on helppoa. Huomaa paristojen oikea asento 
(katso sivu 6).

 ja jännite on siksi alentunut. Tässä tapauksessa 
laitetta on pidettävä huoneenlämmössä noin
tunnin ajan. Kun viesti poistuu, voit käyttää 
laitetta normaalisti.

 
  
  
 

Nappiparisto lopussa (112-13)
Nappiparisto on täysin lopussa. Et voi enää 
käyttää laitetta.

USB-toimintahäiriö (117-1)
Laite on liitetty USB:n kautta, mutta tiedonsiirto
ei onnistu. 
Toimenpiteet:
Jos sinun ei tarvitse siirtää tietoja USB:n kautta, voit 
yksinkertaisesti irrottaa USB-kaapelin. Jos laite ei 
käynnisty automaattisesti uudelleen, poista paristot 
ja aseta ne uudelleen paikalleen. Jos haluat siirtää 
tietoja USB:n kautta, tarkista liitäntäkaapelin toiminta. 
USB-tiedonsiirto on mahdollista vain sellaisten 
laitteiden kanssa, jotka voivat muodostaa yhteyden 
FAT-tiedostojärjestelmää käyttävään 
USB-massamuistivälineeseen. Näitä ovat esimerkiksi 
Windows- tai Linux-tietokoneet ja monet muut laitteet.
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Muisti lähes täynnä (111-11)
Toimenpiteet:
Olemassa olevat tiedot pitää varmuuskopioida
USB-yhteyden kautta tai SD-kortille tallentamalla.
Tämän jälkeen tiedot voidaan poistaa laitteesta 
ja syöttää ne uudelleen pakattuina.

Muisti täynnä (111-12)
Laitteen muisti riittää 20 vuoden tietojen 
kirjaamiseen. Jos tämä aika ylittyy, näet tämän
virheilmoituksen.

Toimenpiteet:
Varmuuskopioi olemassa olevat tiedot
USB-yhteyden kautta. Tämän jälkeen voit poistaa 
tiedot laitteesta ja syöttää ne uudelleen pakattuina. 
Saat lisätietoja verkkosivuiltamme tai soittamalla 
tukeen.

Virheilmoitus/käynnistysvirhe (120-1)

Jos ohjelmistopäivitys peruutetaan ja ohjelmaa ei ole 
tallennettu kokonaan (paristo on saattanut loppua 
kesken), näet tämän virheilmoituksen. Viivan jälkeinen 
numero ilmaisee virheen tarkemman syyn.

Virheilmoitus:
Virheet 120-2–120-7: ota yhteys tekniseen tukeen.

Toimenpiteet:
Käynnistysohjelma pystyy ohjelmoimaan laitteen 
uudelleen myös ilman käyttöohjelmaa. Käynnistä 
tämä toiminto asettamalla laitteeseen 
Micro SD -päivityskortti ja paristot. Käynnistysohjelma 
tyhjentää ensin ohjelmamuistin ja asentaa sitten 
päivityksen uudelleen. Näet toiminnon edistymisen 
ilmaisinpalkista. Varmista, että käytät täyteen ladattuja 
paristoja, jotta päivitys voidaan suorittaa loppuun 
saakka.

Kuukautistietojen ("M") syöttöpyyntö (111-10)
Jos laite ei ole mitannut lämpötilaa tai saanut 
kuukautistietoja pitkään aikaan (4 päivää) ja 
uuden kierron pitäisi alkaa tänä aikana, se 
muistuttaa käyttäjää, että tämän pitää syöttää 
mahdolliset unohtuneet tiedot jälkikäteen.

Toimenpiteet:
- Aktivoi kuukautisilmaisin jälkikäteen.
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Huolto, käsittely ja turvallisuus
Tekniset ongelmat

Laite
–  Mitat: halkaisija 9 cm, korkeus n. 2,7 cm.
–  Paino: n. 130 g paristojen kanssa.
–  Kotelo: iskunkestävää akryylimuovia.
–  Lämpötilan mittausalue: 34,5–41,0 °C.
–  Tarkkuus: Laite: 0,06 °C; anturi: 0,08 °C.
–  Säilytys- ja kuljetusolosuhteet: -10–60 °C, 

enimmäispaine 1500 hPa, kosteus 25–90 %.

–  Käyttöolosuhteet: 5–40 °C, kosteus 15–93 %.

–  Älä käytä yli 2000 metrin korkeudessa. 
Enimmäispaine 750–1500 hPa.

Paristot
–  2 ladattavaa Micro AAA NiMH -paristoa 

sisältyy toimitukseen.

- Voit käyttää myös 1,5 V:n AAA-paristoja.
- Noudata paristojen hävitysohjeita!

Paristolaturi – lisävaruste
–  Koska paristolaturit ovat maakohtaisia, laitteelle

on saatavana vaihdettava sovitinosa Eurooppaa, 
Isoa-Britanniaa ja Australiaa varten.

 

Hävittäminen
–  Hävitä laite sähkölaitteiden hävitykseen 

tarkoitetulla tavalla.

Ei tietojen katoamisriskiä
Tiedot pysyvät tallessa silloinkin, kun 
paristot ovat lopussa.

 

Laitteen käsittely, huolto ja turvallisuus

Puhdistus – näkyvä lika
–  Mittausanturi: puhdista anturi vain haalealla 

vedellä äläkä päästä vettä anturin sisään tai 
käytä puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita.

–  Kotelo: puhdista kotelo kostealla liinalla ja
lasinpuhdistusaineella.

–  Varmista, että laitteen tai anturin sisään ei pääse
vettä tai muita nesteitä laitteen vikaantumisen
tai toimintahäiriön välttämiseksi.

–  Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuotinpohjaisia 
puhdistusaineita tai voimakkaita pesuaineita 
Lady-Comp-laitteen puhdistamiseen. 

Käsittely ja huolto
Tämä tietokone on kehitetty ja valmistettu huolellisesti ja sitä 
tulee käsitellä varovasti. Noudattamalla seuraavia ohjeita 
voit nauttia Lady-Comp-laitteesi käytöstä vuosien ajan.

 

–  Tietokoneella on seitsemän vuoden 
vähimmäiskäyttöikä.

–  Suojaa tietokoneesi kosteudelta vioittumisen
välttämiseksi.
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- Älä aseta laitetta minkään lämmönlähteen 
   päälle tai sisälle (edes kuivattaaksesi sen), 
   kuten mikroaaltouuniin, uuniin tai 
   lämpöpatterin päälle. 

  

–  Älä jätä tietokonetta kuumaan paikkaan. 
Älä jätä tietokonetta pitkäksi aikaa voimakkaaseen
auringonpaisteeseen tai altista sitä muille 
UV-säteilylähteille. Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää elektronisten laitteiden elinikää,
vahingoittaa paristoja ja sulattaa tai 
vääristää muoviosia.

–  Älä säilytä tietokonetta kylmässä paikassa. 
Kun laite lämmitetään takaisin 
normaalilämpötilaan, kosteutta saattaa tiivistyä
sen sisälle ja vahingoittaa laitetta.

 

 

–  Älä pudota laitetta ja suojele sitä voimakkailta
iskuilta tai tärähdyksiltä välttääksesi laitteen
vahingoittumisen.

–  Jos anturi, anturin johto tai laitteen kotelo 
vahingoittuu, laitetta ei pidä enää käyttää. 
Voit tilata paikalliselta jakelijalta vaihtoanturin,
jos anturi on viallinen, likainen tai 
vahingoittunut.

 

–  Jos kadotat nämä ohjeet, voit tilata ne 

uudelleen milloin tahansa verkkosivustomme 
kautta tai puhelimitse.  

–  Tuotetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
–  Vioittunut anturi tai liiallinen pölyisyys 

saattavat heikentää laitteen toimintaa.

USB
–  Tietojen lukemiseen soveltuvat vain laitteet, 

jotka pystyvät lukemaan massamuistiluokan 
USB-tallennuslaitteita. Tällaisia ovat useimmat tavalliset
pöytätietokoneet, kannettavat ja monet tabletit.
USB-liitintä voi käyttää vain yhteyden muodostamiseen
tällaisiin laitteisiin. Kun Lady-Comp on USB-yhteydessä, 
laitetta ei voi käyttää.

 

 
 

Edelliset huomautukset koskevat niin lämpötila-
anturia, paristoja kuin laturiakin. Jos jokin niistä ei 
toimi oikein, saat jälleenmyyjiltämme nopeata ja 
luotettavaa apua.

Turvallisuus
–  Voimakkaat sähkömagneettiset kentät 

(esim. matkapuhelimet, amatööriradiot tai 
mikroaaltouunit) voivat vaikuttaa laitteen 
toimintaan. Pienin turvallinen etäisyys on 1,5 m.

–  Laitetta ei saa liittää muihin kuin määritettyihin 
laitteisiin. Liitettävien laitteiden on noudatettava 
IEC60950-1-standardia laitevahinkojen tai 
loukkaantumisriskin (esim. sähköisku) välttämiseksi. 

–  Pidä laite poissa pienten lasten ja lemmikkieläinten 
ulottuvilta.

 

–  Älä tee laitteeseen mitään muutoksia.
–  Käytä laitetta vain määritetyissä käyttöolosuhteissa 

ja sallitulla lämpötila-alueella.
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Käyttötarkoitus:
Lady-Comp on paristokäyttöinen älykäs 
hedelmällisyyttä seuraava minitietokone, jolla
naiset voivat mitata peruslämpötilansa ja siten 
tunnistaa hedelmälliset jaksonsa. Tiedot 
näytetään visuaalisesti näytössä. Hedelmällisyys-
jakson määrittävät laskelmat perustuvat laitteen
sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla suusta 
mitattavaan aamulämpötilaan. Tulokset 
tallennetaan ja analysoidaan automaattisesti. 
Laitteisiin voi syöttää kuukautistietoja ja 
yhdyntätietoja (vain Lady-Comp baby) ja niiden 
avulla käyttäjä voi seurata kiertonsa hedelmällisiä
ja hedelmättömiä jaksoja ja siten joko suunnitella
tai ehkäistä raskautta. Lady-Comp baby -laitteessa
on lisätoimintoja, jotka osoittavat optimaalisen 
yhdyntäajan raskauden suunnittelun kannalta, 
antavat sukupuoliennusteen ja laskevat 
hedelmöitys- ja syntymäpäivän.

 

 
Laitteen tunnistetiedot
– Myyjän nimi - VE Valley Electronics GmbH.
-  BF-tyypin laite.
-  Virransyöttö 1,2–1,5 V.
-  Katso mukana toimitettuja ohjeita.
– Älä hävitä kotitalousjätteen mukana!
– Tuoteturvallisuus noudattaa Euroopan 
   määräyksiä (vaatimustenmukaisuusvakuutus).
– Valmistettu Saksassa.

Käyttösyyt
– Lady-Comp: perhesuunnittelu.
– Lady-Comp baby: laajempi perhesuunnittelu. 

 

Käytön esteet
Käytölle ei ole tunnettuja esteitä.

Valmistajan nimi

Katso mukana toimitettuja ohjeita

Valmistuspäivä

Älä hävitä kotitalousjätteen mukana!

BF-tyypin laite

Tuoteturvallisuus noudattaa Euroopan
määräyksiä

Suojaus ulkoisilta esineiltä: sormen kokoiset esineet. 
Vedenkestävyys: ylhäältä tuleva vesiIP22

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuuden arviointi on suoritettu
direktiivin 93/42/EEC liitteen II mukaisesti määrätyssä 
tutkimuskeskuksessa Dekra Certi�cation GmbH

Asiakaspalvelu ja tuki
–  Jos käytössä esiintyy odottamattomia ongelmia, 

voit ottaa milloin tahansa valmistajaan yhteyden.

–  Voit tilata uuden lämpötila-anturin maasi 
paikalliselta jakelijalta.

–  Jos sinulla on omaan kiertoosi liittyviä kysymyksiä, 
ota yhteys paikalliseen jakelijaasi.

–  Jakelijasi tiedot löydät täältä: www.lady-comp.com.

0124

EN6060-1

EN6060-1

EN6060-1
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Suositukset ja valmistajan antama sähkömagneettista säteilyä koskeva ilmoitus
Lady-Comp-laite on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Asiakkaiden tai Lady-Comp-laitteen käyttäjien täytyy varmistaa, että laitetta käytetään oikeanlaisessa 
ympäristössä.

 
Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Radiotaajuussäteily CISPR 11:n
mukaan

Ryhmä 1 Lady-Comp-laite käyttää radiotaajuusenergiaa (RF) ainoastaan sisäisiin toimintoihinsa. 
Siksi sen RF-säteily on vähäistä eikä se todennäköisesti häiritse lähistön elektronisia 
laitteita.

Radiotaajuussäteily CISPR 11:n 
mukaan
Harmoniset värähtelyt 
IEC 61000-3-2:n mukaan
Jännitevaihtelut/välke 
IEC 61000-3-3:n mukaan

Luokka B

Luokka A

Täyttää vaatimukset

Lady-Comp-laitteet on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa tiloissa, mukaan lukien
asuinalueet ja alueet, jotka on liitetty suoraan yleiseen asuinrakennuksia palvelevaan
sähkönjakeluverkkoon.

Lähtevä säteily Vaatimusten mukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – suositukset
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Suositellut turvalliset välimatkat kannettavien radiotaajuuslaitteiden ja
Lady-Comp®-laitteen välillä
Lady-Comp-laitteet on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Asiakas tai Lady-Comp-laitteen käyttäjä voi välttää sähkömagneettisia häiriöitä varmistamalla, 
että kannettavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimien) ja Lady-Comp-laitteen välillä on vähintään alla 
määritetty radiotaajuuslaitteiden säteilyn mukainen välimatka.

Lähettimille, joita ei ole määritetty yllä olevassa taulukossa, etäisyys voidaan määrittää lähettimeen
perustuvalla laskentakaavalla, jossa P on lähettimen nimellinen teho watteina (W) lähettimen valmistajan 
antamien tietojen mukaan.

150 kHz - 80 MHz, 
d = 1.2√P

80 MHz - 800 MHz, 
d = 0.35√P

800 MHz - 2.5 GHz, 
d = 0.7√P

0.01
0.1
1

10
100

0.12
0.38
1.20
3.79

12.00

0.04
0.11
0.35
1.11
3.50

0.07
0.22
0.70
2.21
7.00

Lähettimien 
teholuokitus (W)

Vähimmäisetäisyys riippuu lähetystaajuudesta (M)
Huomautus 1
Suositellun vähimmäisetäisyyden laskemisessa 
taajuusalueen 80 MHz – 2,5 GHz lähettimille käytettiin 
lisäksi kerrointa 10/3 vähentämään mahdollisuutta, 
että potilaiden hoitoalueelle odottamatta tuotu 
kannettava radiotaajuuslaite aiheuttaisi 
toimintahäiriöitä.

Huomautus 2
Nämä suositukset eivät välttämättä päde kaikissa
tapauksissa. Sähkömagneettisen säteilyn 
leviäminen riippuu siitä, miten se imeytyy
ympäröiviin rakenteisiin, esineisiin ja ihmisiin 
tai heijastuu niistä.
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Suositukset ja valmistajan vakuutus sähkömagneettiselta säteilyltä suojauksesta

Lady-Comp-laitteet on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai Lady-Comp-laitteen käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta käytetään oikeanlaisessa ympäristössä.

Suojaustasotesti IEC 60601 -standardi Vaatimustenmukaisuuden taso Sähkömagneettinen ympäristö – suositukset

Staattinen purkaus
Sähköstaattinen 
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2:n mukaan

± 6 kV:n kontaktipurkaus 
(epäsuora)
± 8 kV:n ilmapurkaus

± 6 kV:n kontaktipurkaus
± 8 kV:n ilmapurkaus

Lattian tulee olla puuta tai betonia tai päällystetty keraamisilla
laatoilla. Jos lattia on päällystetty synteettisellä materiaalilla, 
suhteellisen kosteuden on oltava vähintään 30 %.

 

Hetkellisten 
sähköhäiriöiden / 
purkausten suojaustaso-
testi IEC 61000-4-4:n
mukaan

± 2 kV virtajohdoille
± 1 kV tulo- ja lähtö-
johdoille => 
ei sovellettavissa

± 2 kV virtajohdoille
± 1 kV tulo- ja lähtö-
johdoille => 
ei sovellettavissa

Laite toimii paristoilla ja/tai ladattavilla akkuparistoilla.

Syöksyjännitteet IEC 
61000-4-5:n mukaan

± 1 kV
Eromuotoinen 
signaali (symmetrinen)

± 1 kV
Eromuotoinen signaali
(symmetrinen)

Laite toimii paristoilla ja/tai ladattavilla akkuparistoilla.

Jännitevajoamat, 
lyhyet katkokset ja 
jännitetason vaihtelut 
IEC 61000-4-11:n mukaan

< 5 % UT:sta puolen 
jakson ajan (> 95 %:n 
varausjännite)
40 % UT:sta 5 jakson ajan
(60 %:n varausjännite)
70 % UT:sta 25 jakson 
ajan (30 %:n varausjännite)
5 % UT:sta 5 sekunnin 
ajan 
(> 95 %:n varausjännite)

< 5 % UT:sta puolen 
jakson ajan (> 95 %:n 
varausjännite)
40 % UT:sta 5 jakson ajan
(60 %:n varausjännite)
70 % UT:sta 25 jakson 
ajan (30 %:n varausjännite)
5 % UT:sta 5 sekunnin ajan
 (> 95 %:n varausjännite)

Laite toimii paristoilla ja/tai ladattavilla akkuparistoilla.



46

Magneettikenttä 
syöttötaajuudella
(50/60 Hz) IEC 61000-
4-8:n mukaan

3 A/m 3 A/m Virtataajuuden magneettikenttien arvojen tulee vastata tyypillisiä 
liike- ja/tai sairaalaympäristöjen arvoja.

Johdettu radiotaajuus-
säteily IEC 61000-4-6:n 
mukaan
Ympärisäteilevä
radiotaajuussäteily 
IEC 61000-4-3:n mukaan

3 Ve�
150 kHz 
to 80 MHz

3 V/m
80 MHz 
to 2.5 GHz

3 Ve�

10 V/m

Kannettavia radiotaajuusviestintälaitteita ei tule käyttää tätä 
lähempänä Lady-Comp-laitteita ja suositeltu vähimmäisetäisyys
lasketaan käytetyn johdon mukaan lähetystaajuutta koskevalla
laskentakaavalla. Laitteiden suositeltu etäisyys toisistaan:

d = [3,5/3]√P = 1,2√P

d = [3,5/10]√P = 0,35√P
80 MHz – 800 MHz:n taajuuksille
d = [7,0/10]√P = 0,7√P
800 MHz – 2,5 GHz:n taajuuksille

jossa P on lähettimen nimellinen teho watteina (W) 
lähettimen valmistajan antamien tietojen mukaan ja d on
suositeltu suojaetäisyys metreinä (m). Paikallaan olevien 
radiolähettimien kentän voimakkuuden tulisi olla vaatimusten 
mukaista tasoa alempi kaikilla taajuuksilla paikalla suoritettujen 
testien mukaan. Häiriöt ovat mahdollisia sellaisten laitteiden 
lähellä, joissa on seuraava merkintä.
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Huomautus 1
UT on vaihtovirtajännite ennen testitason soveltamista.

Huomautus 2
Korkeampi taajuusalue on voimassa 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla.

Huomautus 3
Nämä suositukset eivät välttämättä päde kaikissa tapauksissa. Sähkömagneettisen säteilyn leviäminen
riippuu siitä, miten se imeytyy ympäröiviin rakenteisiin, esineisiin ja ihmisiin tai heijastuu niistä.

a) Paikallaan olevien lähettimien, esim. langattomien puhelimien tukiasemien ja matkaradiolaitteiden, amatööriradioiden sekä 
AM/FM-radio- ja televisiolähettimien kentän voimakkuuksia ei voi teorian avulla ennustaa tarkasti. Paikallaan olevien
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön määrittämiseksi sijainti pitää tutkia ja testata. Jos laitteen käyttöpaikalla 
mitatut kentän voimakkuudet ylittävät yllä mainitut tasot, laitteen toimintaa tulee valvoa, jotta nähdään, että se toimii oikein. 
Jos laitteen toiminnassa havaitaan poikkeavuutta, lisätoimenpiteet saattavat olla tarpeen, kuten laitteen vaihto tai sen sijainnin 
muuttaminen.
b) Taajuusalueen 150 kHz – 80 MHz ylittävien kentän voimakkuuksien tulee olla alle [V1] V/m.
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Paristot lopussa  38
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Sukupuolen ennustaminen  20, 31
Aloitusnäyttö  7, 8, 29
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Näppäinäänet 35
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Lady-Comp baby  8, 19, 20, 21, 22, 23
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Muisti   39
Kuukautiset  12, 18, 24
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Ovulaatio  21, 22, 23, 24
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Raskauden suunnittelu  19
Ennuste   16, 37
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Käyttötarkoitus 42
Ladattavat paristot  6
Käytön jatkaminen keskeytyksen jälkeen 37
Käytön jatkaminen raskauden jälkeen  21
Turvallisuus 41
Esimerkkiarvot  37
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Toimintatesti  33
Asiakaspalvelu ja tuki 42
Herätyksen asettaminen 11
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Ajan asettaminen  9
Asetukset 27 
Vuorotyö  14, 37
Yhdyntätietojen syöttäminen  19
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Ohjelmistoversio   33
Tekniset ongelmat  40
Lämpötilakäyrä   24
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Lämpötilan nousu   23
Lämpötilan mittaaminen   13, 14
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VE Valley Electronics GmbH 
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Tel +49 (0) 8841 48928-0
Fax +49 (0) 8841 48928-24

LC Finland Oy
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20811 TURKU
Tel +358 40 735 5701
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