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PEARLY®
ÄLYKÄS HEDELMÄLLISYYSTIETOKONEESI.

Onnittelumme henkilökohtaisen Pearly hedelmällisyystietokoneen valinnasta. Olet tehnyt
hyvän valinnan, sillä Valley Electronicsin hedelmällisyystietokoneilla on jo satoja tuhansia 
tyytyväisiä käyttäjiä ympäri maailman.

Lady-Comp- ja Pearly -laitteiden valmistajalla on yli 30 vuoden kokemus naisten
hedelmällisyyskierron seurannasta, joten voit käyttää laitteita huoletta luonnollisen ehkäisyn
ja perhesuunnittelun tukena.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niiden helppoja vaiheita. Löydät kaiken tarvitsemasi tiedon
laitteesta ohjeen sisällysluettelosta tai hakemistosta. Jos sinulla kuitenkin on lisäkysymyksiä
Pearly laitteen käytöstä, käy tutustumassa Usein Kysyttyihin Kysymyksiin verkkosivuillamme
osoitteessa www.lady-comp.�

Nyt olet valmis aloittamaan. Toivomme, että pääset hyvin uuden huolettoman elämäsi alkuun.
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1. Tärkeimmät asiat ensin

–  Lopeta ehkäisypillereiden käyttö ennen kuin aloitat. Tämä on tärkeää, koska ohjelma perustuu
ovulaation tarkkaan tunnistukseen ja ehkäisypillerit estävät ovulaation.

–  Hormonikierukat on poistettava ennen aloitusta. Myös kuparikierukan poistoa suositellaan.

– Voit aloittaa lämpötilojen mittaamisen missä vaiheessa kiertoa tahansa

–  Mittaa lämpötila aina heti herättyäsi ennen kuin nouset ylös, eli ennen kuin teet mitään
muuta. (aamulämpötila = peruslämpötila)

–  Jos olet kirjannut aiempia kuukautistietoja, syötä ne laitteeseen ennen ensimmäistä 
lämpötilamittausta.

– Herätyskello täytyy asettaa edellisenä päivänä ennen keskiyötä ja se on otettava käyttöön
   ensimmäistä käyttöpäivää varten.

Ohjelma toimii aluksi käyttäjän syöttämien 
aiempien tietojen perusteella. 
Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi, 
sitä nopeammin laite oppii tunnistamaan
yksilöllisen kiertosi.
Se näyttää yhä enemmän vihreitä päiviä 
(hedelmättömiä päiviä) ja punaiset päivät
(hedelmälliset päivät) vähenevät.
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2. Perustiedot

Hedelmällisyyden ilmaisin

Lämpötilamittauksen tulos

Lämpömittarikuvake

Aika/ herätysaika+päivämäärä

Kuukautisilmaisin “M”

Yhdyntätiedot

Toimintanäppäimet

Paina avataksesi

Pariston varauksen taso

Herätyksen ilmaisin

Sensori

USB-portti

Paristo
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3. Toimintatasot

Herätyskello

pois/päällä Herätyksen asetus

5 sekuntia 5 sekuntia

5 sekuntia

paina lyhyesti paina lyhyesti

paina lyhyesti

tunnit tunnit

Ajan asetus

lyhyt painallus = laite käynnistyy

Laite on pois päältä

päivämäärän asetus

Ohjelmisto sekä sarja-
numero

Päiväys

Sarjanumero/koemittausHerätysaika Aika

Aikataso

07:30 13:46

24. 10. 14

0100

5 sekuntia

minuutit

5 sekuntia

minuutit

paina lyhyesti

koemittaus

paina lyhyesti=
hedelmällisyystaso
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Bluetooth

Lämpötila

Aiempien tietojen näyttö
enintään 99 päivää

Bluetoot ei aktivoitu

Katso lisäohjeita sivu 22

Laitepari yhdistetty Datasiirron aloittaminen

Ennakkotietojen näyttö
enintään 6 päivää«M» ei

«Yhdyntä» ei

5 sekuntia

paina lyhyesti

 «M» kyllä

«Yhdyntä» kyllä

Jos painat plus- ja miinusnäppäintä
samanaikaisesti, laite palaa automaattisesti
aikanäyttöön.

paina lyhyesti

paina lyhyesti

EnnusteMitattu lämpötila – Hedelmällisyys / kierto päivä

Aloittaminen Datan siirto

Hedelmällisyystaso

36.63 .36.65 .14
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4. Toimintonäppäimet 

Pyöreä näppäin

–  Pyöreällä näppäimellä voit vaihtaa tasojen
välillä.

–  Pyöreällä näppäimellä voit asettaa laitteen
valmiiksi asetusten tekoa varten.

–  Valmius asetuksien tekoon:
pidä pyöreätä näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan

–  Kun näyttö vilkkuu, laite on valmis asetusten tekoa
varten. Voit selata tietoja eteen- tai taaksepäin
painamalla plus- tai miinusnäppäintä.

– Asetukset tehty: pidä pyöreätä näppäintä
painettuna 5 sekunnin ajan.

–  Syötettyjen tietojen vahvistus: näyttö lakkaa
vilkuttamasta ja kuulet äänimerkin.

Plusnäppäin

– Plusnäppäimellä voit siirtyä tiedoissa
eteenpäin ja syöttää tietoja (esimerkiksi
vahvistaa kuukautiset). 

Miinusnäppäin

–  Miinusnäppäimellä voit siirtyä tiedoissa
taaksepäin (esimerkiksi katsella aiempia
lämpötilamittauksia ja arvioita).

Takaisin aloituskohtaan
–  Voit palata aloituskohtaan tai -aikaan

painamalla plus- ja miinusnäppäintä
samanaikaisesti.

Nopea tila
–  Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin

pitämällä plus- tai miinusnäppäintä
painettuna.
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5. Ennen aloitusta tehtävät asetukset

1. Aseta paristo
2. Päivämäärän ja ajan asettaminen
3. Herätysajan asettaminen
4. Ota herätyskello käyttöön

Aikanäytöstä alkaen
–  Paina miinusnäppäintä kerran.

Herätyksen asetus tulee näyttöön.

–  Pidä pyöreätä näppäintä painettuna 5 sekunnin
ajan.–  Tuntiasetus vilkkuu.

–  Siirrä tunteja eteenpäin plusnäppäimellä tai
taaksepäin miinusnäppäimellä.

–  Paina tämän jälkeen pyöreätä näppäintä.
–  Minuuttiasetus vilkkuu.
–  Siirrä minuutteja eteenpäin plusnäppäimellä tai

taaksepäin miinusnäppäimellä.

–  Tietojen syöttö valmis: pidä pyöreätä näppäintä
painettuna 5 sekunnin ajan.

–  Kuulet äänimerkin

1. Aseta paristo
Aseta paristo heti kun saat Pearlyn.
Lisätietoja Pearlyyn sopivista
paristoista saat sivulla 25.

2. Päivämäärän ja ajan asettaminen
Pariston asettamisen jälkeen voit syöttää
päivämäärä ja ajan.

4. Ota herätyskello käyttöön
Käynnistä Pearly. Näet ajan näytössä,
vasemmalla alhaalla.

–  Paina miinusnäppäintä kerran. Herätysaika
tulee näyttöön.

–  Paina miinusnäppäintä uudelleen. Kellokuva
vilkkuu.

–  Aktivoi herätys painamalla plusnäppäintä.

– 
 
Herätyskello on otettava käyttöön ennen
ensimmäistä lämpötilanmittausta.
Tavallisesti herätysaika ja mittausaika ovat
samat. Suosittelemme, että käytät Pearlylaitetta
herätyksenä.

–  Jos lämpötilan mittausta ei suoriteta, herätyskello
on asetettava uudelleen käyttöön seuraavaksi
päiväksi

5.  Lisää aiemmat kuukautistiedot 
(jos käytettävissä)

6. Mittaa lämpötilasi seuraavana aamuna
7. Tarkista hedelmällisyys
8. Syötä “M”, kun sinulla on kuukautiset

Kun matkustat eri aikavyöhykkeillä, voit
vaihtaa ajan ja päivämäärän paikalliseen
aikaan.

Herätyksen äänenvoimakkuus on kovempi, kun
sensori on ulkona.
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5. Lisää aiemmat kuukautistiedot 
(jos käytettävissä)
Jos olet kirjannut aiemmin tietoja kuukautis-
kierrostasi, voit syöttää nämä tiedot laitteeseen
ennen ensimmäistä lämpötilamittausta.
Tärkeää:
Kun syötät kuukautistietoja jälkikäteen,
aktivoi "M" vain kuukautisten ensimmäiselle
päivälle kussakin kierrossa. Laite tallentaa
automaattisesti kolme kuukautispäivää.
Aloita tietojen syöttäminen vanhimmista
tiedoista.

7. Tarkista hedelmällisyys
Laite näyttää mitatun lämpötilan ja hedelmällisyyden
kyseiselle päivälle.
punainen = hedelmällinen
vihreä = hedelmätön
keltainen = oppimis- tai siirtymävaihe
punainen = ennustettu ovulaatiopäivä
vilkkuu (=ovulaatio)

8. Syötä “M”, kun sinulla on kuukautiset

Lämpötilan mittauksen jälkeen kuukautisten
ilmaisin “M” saattaa vilkkua.

–  Jos sinulla on kuukautiset, paina plusnäppäintä,
jolloin “M” jää näyttöön.

–  Jos sinulla ei ole kuukautisia, paina miinusnäppäintä,
jolloin “M” katoaa näytöstä.

– 
 
Syötä “M”vähintään kolmena peräkkäisenä
päivänä.

– 
 
Jos kuukautisesi ovat alkaneet eikä laite pyydä
niiden syöttämistä, kytke “M” symboli päälle itse
(ks. sivu 18)

6. Mittaa lämpötilasi seuraavana aamuna

Mittaa peruslämpötilasi aamulla heti herättyäsi.
Peruslämpötila on ruumiin lämpötila heti
heräämisen jälkeen, ennen sängystä nousemista
tai minkään toiminnan aloittamista. Lisätietoja
lämpötilan mittaamisesta saat sivulta 15.

Laite on valmis lämpötilan mittaukseen 3 tuntia 
ennen edellistä lämpötilan mittausaikaa tai 
3 tuntia sen jälkeen.
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6. Itsetestaus, sarjanumero ja koemittaus

Kun Pearly -laitetta käytetään ensimmäisen
kerran, sen muistissa on esimerkkiarvoja. Nämä
arvot poistetaan automaattisesti heti, kun olet
mitannut oman lämpötilasi ensimmäisen
kerran tai olet syöttänyt aiemmat kuukautistietosi.
Esimerkkiarvot tulevat uudelleen näkyviin,
jos poistat omat tietosi.

Paina mitä tahansa näppäintä käynnistääksesi
Pearlyn.

Automaattinen sammuminen ja
automaattinen paluu aikanäyttöön.
–   Jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin,

laite sammuu automaattisesti.

–  Jos painat plus- ja miinusnäppäintä
samanaikaisesti, laite palaa automaattisesti
aikanäyttöön.

Alkunäytöstä alkaen:
– pidä plus näppäintä painettuna
   5 sekunnin ajan.

Sarjanumero sekä ohjelmistoversio
–  Näet sarjanumeron käynnistäessäsi Pearlyn

Itsetestaus
–  Pearly käy nyt omatoimisesti läpi kaikki

ilmaisinmerkit. Laite suorittaa itsetestin ja
ilmoittaa tämän näyttöikkunassa.

Koemittaus

– Kun painat mitä tahansa näppäintä, lämpömittari
alkaa vilkkua ja laite on valmis mittaukseen.
Koemittauksen tulosta ei tallenneta laitteeseen.

– Kun koemittaus on suoritettu, paina plus ja
miinus näppäintä samanaikaisesti.
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Esimerkki:
1. päivä Mittaus klo 6:00
2. päivä Mittauksen aikaraja 3:00 - 9:00
Mittaus klo 7:00
3. päivä Mittauksen aikaraja 4:00 - 10:00
Mittaus klo 9:00
4. päivä Mittauksen aikaraja 6:00 - 12:00
ja niin edelleen.

7. Lämpötilan mittauksen aikaraja

Lämpötilan mittauksen aikaraja
Pearly määrää lämpötilan mittauksen aikarajan.
Se perustuu todelliseen mittausaikaan ja määrittää
seuraavan päivän mittausajan.

Lämpötilan mittauksen aika-alue on 6 tuntia, kolme tuntia ennen
edellistä mittausaikaa tai kolme tuntia sen jälkeen, jos edellinen
mittausaika eroaa herätysajasta.

Lämpötila voidaan mitata vain kerran päivässä,
lämpötilan mittauksen aika-alueen rajoissa.

Herätyskello on otettava käyttöön ennen
ensimmäistä lämpötilanmittausta.

Tunnistat mittausajan jatkuvasti näytössä näkyvästä mittauskuvakkeesta.
Mittauksen aikaraja ei riipu herätyksestä ja se lasketaan edellisen 
päivän mittausajasta (+/-3 tuntia)

-3 +3

Tavallisesti herätysaika ja mittausaika ovat samat.
Suosittelemme, että käytät Pearly -laitetta
herätyksenä.

Jos heräät lämpötilan mittauksen aikaraja-alueen
aikana esim. hoitamaan lastasi,
mittaa lämpötilasi.

Jos heräät myöhään ja lämpötilan mittauksen
aikaraja on jo kulunut umpeen, kyseiselle
päivälle ei ole lämpötilan mittausta. Herätyskello
on otettava uudelleen käyttöön seuraavana
päivänä.

Lämpötilan mittauksen aikarajan muuttaminen
Lämpötilan mittauksen aikarajaa voidaan
muuttaa herätyksellä, esimerkiksi viikonloppuisin
tai vuorotyötä varten.

Lämpötilan mittauksen aikarajan poistaminen
Jos lämpötilaa ei mitata jonakin päivänä, lämpötilan 
mittauksen aikaraja poistetaan ja se on asetettava uudelleen
herätysajan avulla.
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8. Lämpötilan mittaus

Yleisiä tietoja
Peruslämpötilan luotettava päivittäinen mittaaminen on yksi järjestelmämme keskeisistä
elementeistä. Peruslämpötila on välittömästi heräämisen jälkeinen ruumiinlämpö,
ennen ylös nousemista ja ennen minkään toiminnan aloittamista.
Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi, erityisesti käytön alkuvaiheessa, sitä nopeammin
laite oppii tunnistamaan yksilöllisen kiertosi.

Miten lämpötila mitataan
Aseta lämpömittarin anturi mahdollisimman syvälle kielen alle, keskellä olevan ihopoimun
oikealle tai vasemmalle puolelle ja sulje suusi. Älä liikuta lämpömittaria mittauksen aikana.
Saat parhaat tulokset sijoittamalla mittarin samaan paikkaan joka päivä.

Lämpötilan mittaus

Pearly herättää sinut äänimerkillä. Herätysääni sammuu, kun mitä tahansa
näppäintä painetaan.

Lämpömittarin kuvake näkyy näytössä. Laite on valmis lämpötilan mittaukseen.
Mittaa lämpötila mitä tahansa näppäintä painamalla.

– Aseta lämpömittarin anturi mahdollisimman syvälle kielen alle, keskellä olevan ihopoimun
   oikealle tai vasemmalle puolelle, ja sulje suusi.

– Lämpömittarin kuvake vilkkuu. Mittaus kestää n. 1-2 minuuttia. Jos lämpötilan
mittaus ei kolmen minuutin kuluttua ole onnistunut, toiminto keskeytyy automaattisesti.

– Näytössä näkyy lämpötilamittauksen tulos välillä 34,50 - 41,00 Celsius-astetta

– Jos lämpötilasi on yli 37,8 C, mittausarvon kanssa vuorottelee “F” - kirjain (kuume)
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Kun lämpötila on mitattu, kuulet äänimerkin ja
saatu mittausarvo näkyy näytössä.

Laite näyttää kyseisen päivän hedelmällisyyden.

Mittauksen kuvake ei tule näyttöön
Jos mittauksen kuvake ei tule näyttöön aamulla,
aseta herätys seuraavaksi aamuksi. Pearly on silloin 
taas valmis mittaamaan lämpötilan.

Mittausta ei suoritettu
Jos lämpötilasi on kohollaan vilustumisen, �unssan
kuumeen, unen puutteen tai alkoholin käytön vuoksi,
lue sivun 24 tiedot.

Keskeytykset lämpötilaa mitattaessa
Katso kohta “Ongelmat ja vian määritys” sivulla 28.

Lämpötilan mittauksen keskeyttäminen
Jos et halua mitata lämpötilaasi tai haluat keskeyttää mittauksen, 
voit lopettaa mittauksen painamalla plus- ja miinusnäppäintä 
samanaikaisesti. Kuulet äänimerkin. Laite lopettaa lämpötilan
mittauksen. Lämpötilaa ei mitata kyseiseltä päivältä.

Lämpötilan mittaus

29.06.0607:30
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9. Kuukautistietojen (”M”) syöttäminen

Periaatteena on, että syötät laitteeseen “M”
merkinnän niinä päivinä, joina sinulla on
kuukautiset. Tämä on kuitenkin tehtävä
vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä.

Kuukautistietojen syöttäminen alussa

Lämpötilan mittauksen jälkeen
kuukautisten ilmaisin “M”
saattaa vilkkua.

–  Jos sinulla on kuukautiset, paina plusnäppäintä,
jolloin “M” jää näyttöön.

–  Jos sinulla ei ole kuukautisia, paina miinusnäppäintä
jolloin “M” katoaa näytöstä.

– Äänimerkki vahvistaa tietojen tallennuksen
ja kierron nykyinen päivä näkyy näytössä
vuorotellen lämpötilamittauksen tuloksen
kanssa.

Kuukautistietojen syöttäminen, kun laitetta on
käytetty jonkin aikaa

Kun Pearly tuntee kiertosi, laite kysyy kuukautisista
vain silloin, kun kuukautiset ovat odotettavissa.

–  Se alkaa kysyä kaksi päivää ennen niiden
odotettua alkua (”M” vilkkuu)

–  Kun kuukautiset ovat loppuneet, Pearly
ei enää pyydä “M” -syötettä.

Ensimmäinen vuoto ehkäisypillereiden lopettamisen
jälkeen ei ole varsinainen kuukautisvuoto, vaan
pillereiden aiheuttama tyhjennysvuoto. Älä syötä
laitteeseen “M” - merkintää tästä vuodosta.

Kuukautistietojen korjaaminen
Virheelliset “M” - merkinnät voidaan korjata
jälkikäteen vain kolmelta edelliseltä päivältä.
Jos haluat korjata tai lisätä “M” - päiviä, aloita
varhaisimmista kuukautisista (katso sivu 20).
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M” -kuukautisilmaisimen aktivointi
Jos kuukautisesi alkavat päivänä, jolloin
Pearly ei pyydä “M”-syötettä, aktivoi 
“M”- ilmaisin itse.

–  Aikanäytöstä alkaen
• Paina pyöreätä näppäintä. Näet tämän
päivän lämpötilan ja hedelmällisyysraportin.
• Pidä pyöreätä näppäintä painettuna 5
sekunnin ajan. “M” vilkkuu.
• Syötä “M” painamalla plusnäppäintä.
“M” jää näyttöön.

Kuukautistietojen syöttäminen jälkikäteen
1. Voit syöttää laitteeseen ennen sen käytön
aloitusta kirjaamiasi kuukautistietoja.
2. Jos et ole mitannut lämpötilaasi vähään
aikaan (esim. lomalla ollessasi), mutta sinulla
on ollut tällä välin kuukautiset, voit syöttää
tiedot jälkikäteen.
Jos lämpötilatietoja ei ole tallennettu, voit palata
ajassa taaksepäin niin kauas kuin haluat. Aloita
varhaisimmasta päivästä. Jos laitteeseen on
tallennettu
lämpötilamittaustietoja, voit korjata kuukautistietoja
enintään kolmelta edeltävältä päivältä.

Aikanäytöstä alkaen:
• Paina pyöreätä näppäintä kerran.
• Siirry miinus-painikkeella taaksepäin
  haluamaasi päivään.
• Pidä pyöreätä näppäintä painettuna
  5 sekunnin ajan. “M” vilkkuu.
• Paina plusnäppäintä ja syötä “M”.
  “M” jää näyttöön.
• Korjausta tehdessä: poista “M” miinusnäppäimellä

Kuukautistietojen (”M”) syöttäminen
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Aikanäytöstä alkaen
–  Paina kerran pyöreätä näppäintä
–  Valitse edellinen päivä miinus-painikkeella
– Paina pyöreätä näppäintä kunnes “M” 

alkaa vilkkumaan

– 
 
Vapauta pyöreä näppäin ja paina sitä uudestaan
kunnes sydän-symboli alkaa vilkkumaan

– Vahvista yhdyntäkerta painamalla plusnäppäintä

– Peruuta syöttäminen miinus-painikkeella

Voit syöttää yhdyntäkerran vain nykyiselle tai
edelliselle päivälle.

10. Yhdyntätietojen syöttäminen
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11. Hedelmällisyysnäyttö

Hedelmällisyysnäyttö

Pearly antaa hedelmällisyyttä koskevia tietoja kiertosi
jokaisena päivänä värillisten merkkivalojen avulla.

Vihreä  hedelmätön

Keltainen oppimis- tai siirtymävaihe,
puuttuva lämpötilan 
mittausarvo.

Punainen hedelmällinen

nuoli
vilkkuu
punaisena 

ennustettu
ovulaatiopäivä

Laite oppii tuntemaan kiertosi
      
Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi, 
erityisesti käytön alkuvaiheessa, sitä 
nopeammin laite oppii tunnistamaan 
yksilöllisen kiertosi.

“Vihreiden päivien” määrä lisääntyy 
hitaasti ja järjestelmällisesti.

Jos laite ei saa uutta tietoa pitkään 
aikaan tai saa tietoa, jota se ei voi arvioida, 
“keltaisten” päivien määrä kasvaa.

  Aikanäytöstä alkaen: 
  Paina pyöreätä näppäintä kerran. Tämän päivän 
  lämpötila näytetään näytössä vuorotellen 
  nykyisen kiertopäivän kanssa. Näytössä näkyy
  myös mahdollisesti syötetyt kuukautistiedot.

–  Kolmion muotoinen nuoli sekä näytön väri 
kertovat hedelmällisyytesi tilan kyseisenä vuoro-
kautena: punainen, keltainen tai vihreä.

Lämpötilanmittauksen tulos

24.08.0807:3024.08.0807:30
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Aiemman hedelmällisyyden näyttö
Kaikkien aiempien lämpötilamittauksien arvot 
ovat noudettavissa painamalla miinusnäppäintä 
useita kertoja. Tiedot ovat selattavissa 99 päivän ajalta

Alkaen nykyisestä mittaus-
tuloksesta
–  Paina miinusnäppäintä kerran. Kun painat 

sitä toistuvasti pääset selaamaan aikaisempia 
mittaustuloksia vähitellen. 

– Siirry eteenpäin plusnäppäimellä

–  Palaa takaisin painamalla plus- ja miinus-
näppäintä samanaikaisesti.

Mahdollisen hedelmällisyyden näyttö 
Alkaen tämän päivän mittaustuloksesta.

 • Paina pyöreätä näppäintä kerran. 
• Paina plusnäppäintä kerran päästäksesi 
  mahdollisen hedelmällisyyden näyttöön.
• Paina plusnäppäintä useita kertoja nähdäksesi 
   seuraavien kuuden päivän hedelmällisyyden. 

Kukin ennuste on vain mahdollinen arvio. 
“Ennustepäivän” hedelmällisyys saattaa erota kyseisenä 
päivänä vahvistettavasta hedelmällisyydestä. 
Laitteen näyttämä nykyinen hedelmällisyys on luotettava.
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12. MYÖS HYVÄ TIETÄÄ

Bluetooth
–  Plus näppäin, yhteyden valmistelu.

–  Yhteys valmisteltu:
Etsi laiteparia (esim. matkapuhelin) kunnes yhteys
on muodostettu.

–  Tietojen synkronointi 
(Etenemistä kuvataan % merkillä.)

–  Tietojen siirto valmis (Bluetooth pois päältä), jos 
tiedonsiirto epäonnistui, aloita prosessi alusta.

Ajan asettaminen
– Pidä pyöreätä näppäintä painettuna
   5 sekunnin ajan.
– Tunnit vilkkuvat.
– 

 
Siirrä aikaa (tunteja) eteenpäin
plusnäppäimellä. Siirrä aikaa (tunteja) taaksepäin
miinusnäppäimellä.

– Paina tämän jälkeen pyöreätä näppäintä lyhyesti. 
–  Nyt voit asettaa minuutit samalla tavoin.
– 

 

Jos ajan asettaminen valmis:
pidä pyöreätä näppäintä painettuna
5 sekunnin ajan. 

– Päivämäärän säätöä varten paina pyöreätä 
näppäintä kerran. Siirrä päivämäärää 
eteenpäin plusnäppäimellä. Siirrä päivämäärää 
taaksepäin miinusnäppäimellä.

– 
 
Tietojen syöttö valmis:
pidä pyöreätä näppäintä painettuna
5 sekunnin ajan. Vilkkuminen loppuu.
Kuulet äänimerkin, joka vahvistaa tietojen
syötön.

10

Tietojen katselu
Tallennettuja tietoja voit katsella:

– Tietokoneella tai tabletilla mini-USB-kaapelin avulla.
–  Bluetooth Smart Ready- laitteella ja siihen sopivalla

ohjelmistolla.

–  “Pearly Cycle” appilla, joka on saatavilla iOS sekä
 Android-laitteille.

Hedelmällisyystietojen analyysi:

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.�

Jos Pearlyn käytössä on pitkä tauko 
(esim. raskauden vuoksi) ja paristo on 
poistettu laitteesta, tulee sinun asettaa 
aika ja päivämäärä uudelleen.
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Ei lämpötilamittausta 
Laite laskee käytettävissä olevista arvoista 
tulevan kierron kulun ja siitä seuraavat 
hedelmällisyysajat. Mitä säännöllisemmin
mittaat lämpötilasi, sitä paremmin laite
pystyy analysoimaan kiertoasi ja sitä
enemmän vihreitä päiviä saat.

Mini-USB kaapeli
Lukeaksesi dataa, käytä vain laitteita, jotka tukevat
USB:n lukemista. «massamuistilaitteet». 
Useat PC:t, kannettavat tietokoneet sekä
tabletit tukevat muotoa. Et voi käyttää
Pearlya, kun se on yhdistetty USB-kaapelilla
kyseisiin laitteisiin.

Ovulaatiottomat kierrot
Jos kierron aikana ei tapahdu ovulaatiota,
Pearly ilmoittaa tästä sinulle. 
Jos näin tapahtuu, punainen merkkivalo palaa. 

Ehkäisypillerin käytön jälkeen 
Ehkäisypillereiden käyttö on lopetettava ennen 
laitteen käytön aloitusta. Ensimmäinen vuoto 
ehkäisypillereiden lopettamisen jälkeen ei ole 
varsinainen kuukautisvuoto, vaan pillereiden 
aiheuttama tyhjennysvuoto. Älä syötä laitteeseen
 “M” -merkintää tästä vuodosta.

Matkustaminen / aikavyöhykkeet
Kun matkustat eri aikavyöhykkeillä, voit 
vaihtaa ajan ja päivämäärä paikalliseen 
aikaan. Aseta herätysaika uuteen haluttuun 
mittausaikaan ja ota se käyttöön.  Pearly on 
valmis mittaamaan lämpötilan seuraavana 
aamuna. Toista vaiheet, kun palaat kotiin.

Vuorotyö
Aseta herätysaika uuteen haluttuun 
mittausaikaan ja ota se käyttöön. Pearly 
on valmis mittaamaan lämpötilan seuraavana 
aamuna. Toista vaiheet, kun työvuorosi 
vaihtuu (katso sivu 11 ja 14).

Kuume
Jos mitattu lämpötila on liian korkea 
(yli 37,80), näyttöön tulee merkki “F” 
ilmaisemaan kuumetta ja se vuorottelee 
lämpötilaarvon kanssa. Yleensä on suositeltavaa 
keskeyttää päivittäiset lämpötilamittaukset, 
jos sairastat kuumetta nostavaa tautia, syöt 
lämpötilaa kohottavia lääkkeitä tai juhlit yötä 
myöten. Näin voidaan välttää “epänormaalien”
 arvojen syöttäminen laitteeseen.

Tallennettujen tietojen poistaminen
Tallennetut tiedot voidaan poistaa pysyvästi 
ja laite palaa alkutilaan. 

–   Pidä pyöreätä näppäintä painettuna 5 sekunnin     
  ajan, itsetestaus alkaa. 

–  Pidä kaikkia kolmea painiketta painettuna
 5 sekunnin ajan. 

–  Näyttöön tulee “L09” tietojen poiston ilmaisemiseksi 
–  Käytä miinusnäppäintä selataksesi kohtaan “L00”
–  Kun pääset nollaan, tiedot poistetaan ja kuulet äänimerkin.

Kun olet tyhjentänyt laitteen muistin, näytöissä 
näkyvät jälleen esiasetetut esimerkkiarvot. 
Kun mittaat lämpötilasi ensimmäisen kerran, 
esimerkkitiedot poistetaan automaattisesti. 
Näin tapahtuu myös, kun laite käynnistetään 
ensimmäisen kerran.
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Raskauden näyttö
Laite ilmaisee raskauden vahvistumisen 
18 päivää hedelmöityksen jälkeen pitämällä
punaisen, keltaisen ja vihreän merkkivalon 
yhtä aikaa päällä (nuoli osoittaa kaikkia 
yhtäaikaa). 

Kesä- ja talviaika. 
Voit siirtää aikaa eteen- tai taaksepäin 
mukautuaksesi kesä- tai talviaikaan.

Lämpötilan nousu (�unssa)

Käytön jatkaminen raskauden jälkeen
Hedelmällisyytesi palaa kuuden viikon kuluttua 
synnytyksen jälkeen. Näiden viikkojen jälkeen ja 
kaikissa muissa tapauksissa suosittelemme, 
että aloitat lämpötilan mittaukset uudelleen 
viimeistään kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen. 

Aluksi Pearly näyttää “keltaista” Lievät muutokset 
lämpötiloissa osoittavat, että kiertosi on 
palautumassa normaaliksi. Pearly palaa tavalliseen 
hedelmällisyysnäyttöön.

Käytön jatkaminen keskeytymisen 
jälkeen
Päivämäärä, vuosi ja aika pysyvät 
automaattisesti toiminnassa, niin kauan 
kunnes akku tyhjenee. Jos lämpötilaa ei 
mitata, lämpömittauksen aikaraja jää 
avoimeksi ja se on asetettava uudelleen. 
Tämä tarkoittaa, että asetetaan herätys 
seuraavalle aamulle ja jatketaan käyttöä 
normaalisti. 
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Lämpötilan nousu vilustumisen, �unssan, 
unen puutteen, runsaan alkoholin käytön 
ja/tai lämmönnousua aiheuttavien lääkkeiden 
johdosta on “epänormaali” ja laite tunnistaa 
tämän.



Laite
 Koko:  9.7 cm korkea, 
6.3 cm leveä,
 2.4 cm paksu. 
Paino: 70 g   
Kotelo: ABS-pohjaista iskunkestävää muovia: 
Mittausalue: 34,5 - 41,0 C 
Mittaustarkkuus: 0,06-0,08 C 
Käyttölämpötila 5-40 C 
Säilytys ja kuljetus: Säilytys -10 - 60 C 
ilmanpaine 750-1500 hPa
suhteellinen ilmankosteus 15 - 93 %

Paristo
1 mikro AAA 1.5 V hyvälaatuinen paristo (vuoto-
suojattu) tai 1.2V nikkelimetallinen hydridi paristo
hitaalla purkautumisella. 
Noudata vanhan pariston
hävittämiseksi asianmukaisia hävitysohjeita.

Pariston tila näytetään käynnistäessäsi Pearlyn. 
Jos paristosymboli vilkkuu, tulisi sinun vaihtaa uusi 
paristo mahdollisimman pian. Varmista, että sinulla
on uusi paristo valmiina ennen vanhan pois ottamista, 
näin vältyt päivämäärän ja ajan uudelleen asettamiselta.

Tietojen katoaminen 
Pearly-laitteeseen tallennetut tiedot eivät 
katoa, vaikka akku tyhjenisikin.  

Hävittäminen
Yleiset elektroniikkalaitteiden keräyspisteet.

13. TEKNISET TIEDOT / HÄVITYS
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14. YLLÄPITO JA TURVALLISUUS

Puhdistus
 Lämpötila-anturi: Puhdista anturi vain 
haalealla vedellä, älä käytä alkoholia tai 
kemiallisia puhdistusaineita. 
Kotelo: Pyyhi kotelo varovasti 
ikkunanpesuaineella kostutetulla liinalla. 

Suojaa laite nesteiltä ja kosteudelta. 
Sade, kosteus ja nesteet sisältävät 
mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektroniikkapiirejä.

 Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja
tai vahvoja puhdistusaineita
Pearlyn puhdistukseen.

Käsittely ja huolto
Tämä tietokone on suunniteltu ja valmistettu 
erittäin huolellisesti ja sitä on käsiteltävä 
varoen. Jos noudatat alla annettuja ohjeita, 
voit nauttia Pearly- laitteen käytöstä pitkään.

 Älä aseta laitetta minkään lämmön 
lähteen päälle tai sisälle (edes 
kuivattaaksesi sen), kuten 
mikroaaltouuniin tai lämpöpatterin päälle.

 

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa 
(esim. auton kojelaudalla kesällä). 
Korkeat lämpötilat voivat lyhentää 
elektronisten laitteiden elinikää, 
vahingoittaa akkua ja sulattaa tai 
vääristää tiettyjä muoviosia.

 Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. 
Kun laite lämpenee (takaisin normaaliin 
toimintalämpötilaansa), sen sisälle saattaa 
tiivistyä kosteutta, joka vahingoittaa 
elektronisia kosketuspintoja.

Älä pudota laitetta, kolhi sitä tai ravista sitä.     
Varomaton käsittely saattaa vahingoittaa     
herkkiä osia laitteen sisällä.

Käyttöikä
Laitteen käyttöikä on 7 vuotta.

Turvallisuus
Voimakkaat sähkömagneettiset kentät 
(esim. matkapuhelimista, amatööriradioista 
tai mikroaaltouuneista johtuvat) saattavat 
vaikuttaa laitteen toimintaan. Turvaetäisyys 
on 30 cm.

Älä jätä laitetta lasten tai lemmikkieläinten

Älä muokkaa laitetta.

Punaisina päivinä raskauden ehkäisyyn 
tulee käyttää estemenetelmiä kuten 
kondomia tai pessaaria.

Punaisina päivinä ei saa käyttää
hormonaalisia ehkäisymenetelmiä
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Laitteen merkinnät

Valmistajan nimi

Valmistuspäivä

Sovelluskohteen tyyppi BF

Noudata laitteen mukana toimitettuja ohjeita 

Älä hävitä kotitalousjätteen mukana

Tuoteturvallisuus noudattaa Euroopan direktiivejä

FCC ID: WAP 2001

Valmistettu Saksassa

15. KÄYTTÖTARKOITUS JA MERKINNÄT

Pearly hedelmällisyystietokone on ladattava minitietokone, 
joka on suunniteltu ruumiinlämmön mittaamiseen herättäessä 
(peruslämpötila). Peruslämpötilan mittauksen ansiosta käyttäjä 
näkee hedelmälliset aikansa laitteen näytössä. Hedelmällisen 
ajan laskeminen on mahdollista suun kautta mitatun 
aamulämpötilan perusteella. Mittaukseen käytetään 
lämpömittarianturia. Tulos tallennetaan ja hedelmällisyys-
tietokone arvioi sitä automaattisesti. Lämpötilamittausten ja 
manuaalisesti syötettyjen kuukautistietojen avulla laite tunnistaa 
kuukautiskierron hedelmälliset ja hedelmättömät päivät, mikä 
mahdollistaa luonnollisen ehkäisyn

-
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16. ONGELMAT JA VIANMÄÄRITYS
Mittaus ei onnistu tai mittaus 
keskeytyy itsestään

 –Tarkista, onko lämpötilan mittauksen aikaraja 
poistettu (mittaussymboli ei syty) 
–Suorita itsetestaus (sivu 10, Itsetestaus) 
–Tarkista, onko anturi vahingoittunu

– Tarkista, onko herätys asetettu (sivu 11)
– Suorita itsetestaus, jotta näet toimivatko äänimerkit (sivu13)

Aika on virheellinen – Korjaa aika (sivu 22)

Päivämäärä on virheellinen – Korjaa päivämäärä (sivu  22)

Kuukautistietojen syöttäminen 
jälkikäteen ei onnistu

–  Jälkikäteen lisätty tieto on yli kolme päivää 
vanhaa ja mittaustietoja on tallennettu. Tällöin syöttäminen ei onnistu

Patteri-symboli vilkkuu – Vaihda paristo

Asiakaspalvelu ja tuki –  Jos sinulla herää kysmyksiä, ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@lady-comp.�

– Jos lämpötila-anturi vaurioituu, ota yhteyttä asiakaspalveluun
– Jos sinulla on kysymyksiä kuukautiskierrostasi, ota yhteyttä 
   asiakaspalveluun.

Bluetooth yhteys ei toimi – Bluetoothin täytyy olla aktivoituna molemmista laitteista
–  Jos Pearlyn näytössä lukee SEARCH, tarkista onko bluetooth aktivoitu toisessa laitteessa. 

Onko sovellus asianmukaisesti asennettu?
–  Jos yhteys katkeaa ja tila vaihtuu SYNC-tilasta SEARCH-tilaan, tarkista laitteiden paristojen tila. 

Yhteys voi katketa, jos se saa voimakasta häirintää, esim. radio tai mikroaaltouuni.

USB yhteys ei toimi –  Tarkista kaapeli.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 Pearly on USB-yhteydessä,
laitetta ei voi käyttää.
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Laite ei herättänyt sinua
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Development, production and  
marketing Germany and worldwide

VE Valley Electronics GmbH 
Breite 2 
D-82418 Murnau
Tel.: +49 (0) 8841 48928-0
Fax: +49 (0) 8841 48928-24
info@lady- comp.de
www.lady-comp.de
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Jakelu ja markkinointi Suomessa

LC Finland Oy
PL 6
20811 TURKU

asiakaspalvelu@lady-comp.�
www.lady-comp.�
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