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Lady-Comp 
Älykäs hedelmällisyystietokoneesi
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Sivut 6-8 | Varoitukset  
Mitä sinun on tiedettävä. 

Sivut 9-26 | Käyttö  
Miten käyttää Lady-Comp -laitetta.

Sivut 27-34 | Tekniset tiedot ja takuu  
Mitä muuta sinun tulee tietää. 

Sisällysluettelo
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Tietoa Lady-Compista
Hedelmällisyystietokone mittaa, analysoi ja näyttää naisen kuukautiskierron päivittäisen
tilan mittaamalla perusruumiinlämpötilan. Lady-Comp näyttää hedelmällisyyskierron tilan
värillisten näyttöjen ja symbolien avulla. Lady-Comp on tarkoitettu hedelmällisyyskierron 
seurantaan sekä luonnollisen ehkäisyn ja perhesuunnittelun tukena. Lady-Comp ei ole   
ehkäisyväline eikä lääkinnällinen lämpömittari.

Pakkauksen sisältö:

– Hedelmällisyystietokone

– Lämpötila-anturi (170 mm)

– 2 ladattavaa AAA patteria

– Micro USB -johto (250  mm)

– Käyttöohje

– Pikaohje
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–  Ennen kuin käytät Lady-Comp -laitetta ensimmäistä kertaa, lue  
käyttöohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa tulevaa käyttöä varten. 

–  Hormonaalinen ehkäisy on lopetettava ennen Lady-Comp -laitteen  
käytön aloittamista.

–  Lady-Comp ei sovellu sinulle jos saat hormonihoitoa tai käytät  
hormonaalista ehkäisyä.

–  Tärkeää:  Ensimmäinen vuoto hormonaalisen ehkäisyn lopettamisen 

.

 
jälkeen ei ole varsinainen kuukautisvuoro vaan hormonitasojen aiheuttama  
tyhjennysvuoto. ÄLÄ syötä laitteeseen merkintää tästä vuodosta.

–  Lady-Comp ei tarjoa suojaa sukupuolitaudeilta.

–  Älä koskaan pureskele anturia.

–  Huolehdi ettei laitetta tai sen osia niellä.

–  VAROITUS: Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

 

Varoitukset



7

 

–  VAROITUS: Älä käytä Lady-Compia 30cm etäisyydellä tai lähempänä 
toista elektronilaitetta, sillä se voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

–  VAROITUS: Muiden kuin tässä oppaassa mainituiden lisävarusteiden,  
kaapeleiden tai välineiden käyttö voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä tai  
tai johtaa Lady-Compin rikkoutumiseen.

–  Älä altista tietokonetta kuumille lämpötiloille (esim. kiehuva vesi).

–  Älä jätä tietokonetta pitkäksi aikaa voimakkaaseen auringonpaisteeseen.

–  Mittaa lämpötila vain suusta.

–  Älä aseta mittausanturia liian syvälle suuhun. 

–   Jos anturi, anturin johto tai laitteen kotelo vahingoittuu, laitetta ei 
pidä enää käyttää.

–  Älä ota mittauksia jos suussa on haava tai vamma.

–  Älä altista Lady-Comp -laitetta raskaille mekaanisille kuormille.

–  Ota mittauksia vain silloin kun USB-kaapeli EI ole kytketty.
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–  Älä työnnä teräviä esineitä Lady-Comp -laitteeseen.

–  Jos Lady-Comp aiheuttaa ihoärsytystä, suosittelemme lopettamaan käytön
välittömästi ja ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme mahdollisimman pian.

–  Lady-Comp on henkilökohtainen. Sitä ei tule jakaa toisen henkilön kanssa.  
Jos haluat antaa hedelmällisyystietokoneen ystävällesi, poista siitä ensin kaikki  
omat tietosi.

–  Anna Lady-Comp -laite eteenpäin vain kokonaisten käyttöohjeiden kanssa.
Löydät käyttöohjeet sekä hyödyllistä lisätietoa osoitteesta www.lady-comp.�

–  Käyttäjänä sinulla on pääsy kaikkiin Lady-Compin ominaisuuksiin. Voit myös
puhdistaa anturin itse, kun laite on kytketty pois päältä. 

–  Lady-Comp ei ole ehkäisyväline. 

– Pidä Lady-Comp lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

USB: Tietojen lukemiseen soveltuvat vain laitteet, jotka pystyvät lukemaan  
massamuistiluokan USB -tallennuslaitteita. USB-liitintä voi käyttää vain yhteyden 
muodostamiseen tällaisiin laitteisiin. Kun Lady-Comp on USB-yhteydessä, laitetta 
ei voi käyttää.
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Ominaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäykselläOminaisuudet yhdellä silmäyksellä

Mittausanturi

Anturin johto

Näyttö

Plus-painike

Miinus-painike

Anturin pidike

Ympyrä-painike
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 Lämpömittarin toimintatestin voi tehdä vain ennen ensimmäistä mittausta.

Hedelmällisyys 
-näyttö

Herätys Hedelmällisyys  
-kalenteri

Lämpötila  
-käyrä

Kierto  
-tilastot

Suunnittelu  
-tilastot

Asetukset

Tes t
Demo

Aika  / Äänen Kirkkaus   Lämpömittarin Henkilökohtaiset  
asetukset

Laitteen  
tiedot

Tietojen  
poistaminen

2020/09/20

pm

Aloitusnäyttö

Päävalikot

päivämäärä -voimakkuus toimintatesti
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Näppäintoiminnot

 

  Toiminta voidaan aloittaa painamalla yhtä kolmesta näppäimestä.

Vasemmalle / poista valinta / vähennä

Oikealle / valitse / lisää 

Virtakytkin / valitse valikko / vahvista

Paina samanaikaisesti:  
Palaa ylemmälle valikkotasolle.

Hedelmällisyys-valikossa:  
Avaa syöttönäytön kuukautisten lisäämiseen  /
yhdyntöjen lisäämiseen

3 Sec
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1.                                Poista                                 teippi laitteesta. 

 

2. Aseta herätysaika (vain kerran) seuraavaan aamuun.

3.  Voit nyt käyttää Lady-Compia, mutta mittaus on mahdollista vain
seuraavana päivänä. Ensimmäisen onnistuneen mittauksen jälkeen
voit mitata lämpötilan myös asettamatta herätystä.

  Jos olet kirjannut aiempia kuukautistietoja, syötä ne laitteeseen 

 

ennen ensimmäistä lämpötilamittausta.

Vaihe 1:
Lady-Comp -laitteen aktivointi
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Aiempien kuukautistietojen
lisäys (vapaavalintainen)
1.  Mene hedelmällisyysnäyttöön ja valitse päivämäärä miinus-näppäimellä

kuukautistietojen muokkaamiseen. Aloita tietojen syöttäminen vanhimmista tiedoista.

2.  Paina ympyrä-näppäintä ja pidä näppäin pohjassa 3 sekunnin ajan.

3. 
 
Lisää kuukautiset syöttökenttään plus-näppäimen avulla. 

 Miinus-näppäimellä voit poistaa merkinnän.

4. 
 
Paina ympyrä-näppäintä vahvistaaksesi merkinnän. Laite tallentaa automaattisesti

 seuraavat kaksi kuukautispäivää.

  Voit korjata virheelliset tiedot vain kolmelta edelliseltä päivältä. 
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1.   Käytä Lady-Comp -laitettasi joka aamu välittömästi heräämisen jälkeen ja ennen ylös 
nousemista. Ennen mittaamista tulisi nukkua vähintään 3–4 tuntia yhtäjaksoisesti.

2.   Aseta lämpötila-anturi mahdollisimman syvälle kielen alle joko oikealle tai  
     vasemmalle puolelle ja sulje suusi.

3.   Paina ympyrä-näppäintä aktivoidaksesi laitteen. Sen jälkeen voit aloittaa mittauksen 
painamalla yhtä kolmesta näppäimestä.

4.  Kun lämpötila on mitattu, kuulet merkkiäänen ja mittaustulos näkyy näytössä.  
Laite näyttää myös kyseisen päivän hedelmällisyyden. Voit myös katsoa
hedelmällisyystilasi myöhemmin päivän aikana painamalla ympyrä-näppäintä  
kahdesti, aloittaen aloitusnäytöltä. Seuraavana päivänä Lady-Comp vaihtaa tilan 
hedelmällisyysarvioon ennen lämpötilan mittaamista uudelleen.  

  Jos lämpötilan mittaaminen ei onnistu kolmen minuutin kuluessa, toiminto lopetetaan automaattisesti.
Voit myös lopettaa toiminnon manuaalisesti painamalla plus- ja miinus-näppäimiä samanaikaisesti.

Vaihe 2: 
Lämpötilan mittaaminen
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Hedelmällisyysnäyttö

09/
02

96.87 
10

F

Kiertopäivä

Lämpötilan yksikkö

Mitattu lämpötila

Yhdynnät

Kuukautiset

Hedelmällisyystaso

Päivämäärä

3

09/
25

96.78 F
7

09/
01

96.64 F
6

08/
31

--.-- F

hedelmätön hedelmällinen/
mahdollisesti hedelmällinen

mahdollisesti hedelmällinen
(oppimisvaihe)

Mitä näytön väri tarkoittaa:
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Jos lämpötilan mittaamisen jälkeen syöttöruutuun ilmestyy kysymysmerkki, 
Lady-Comp pyytää sinua ilmoittamaan kuukautistiedot.

–  Jos sinulla on kuukautiset: Paina ympyränäppäintä ja pidä näppäin pohjassa
kolmen sekunnin ajan avataksesi syöttöruudun. Syötä kuukautisesi painamalla
plus-näppäintä. Vahvista syöttö painamalla ympyrä-näppäintä. Syötä kuukautisesi -
jokaiselle vuodon päivälle ja vähintään kolmelle peräkkäiselle päivälle. 

–  Jos sinulla ei ole kuukautisia:  Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

–  Jos sinulla on kuukautiset, mutta et näe kysymysmerkkiä näytöllä:  Paina ympyrä-
näppäintä ja pidä näppäin pohjassa kolmen sekunnin ajan. Syötä kuukautisesi
painamalla plus-näppäintä ja vahvista syöttö painamalla kahdesti ympyrä
näppäintä. 

  Voit syöttää kuukautis-, ja yhdyntätiedot jälkikäteen enintään kolmelle edelliselle päivälle. 

Vaihe 3:
Kuukautisten syöttäminen
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Yleiskatsaus:   
Hedelmällisyysilmaisimet

Kuukautiskysely  

Kuukautiset vahvistettu/  
ei vahvistettu

Yhdyntä vahvistettu/  
ei vahvistettu

Vaaleansininen ilmaisin palaa:  
Mahdollinen raskaus

Tummansininen ilmaisin palaa: 
Todennäköinen raskaus

Punainen ilmaisin vilkkuu: 
Ovulaatiopäivä (ennuste)

Hedelmällisyystaso: 
Hedelmätön

Hedelmällisyystaso: 
Hedelmällinen / mahdollisesti

Hedelmällisyystaso: 
Erittäin hedelmällinen

Hedelmällisyystaso: 
Tuntematon / mahdollisesti 

1212

12

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

hedelmällinen

hedelmällinen
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Hedelmätön HedelmätönHedelmällinen /
Mahdollisesti

Ovulaatiota edeltävä vaihe Ovulaation jälkeinen vaihe

Alhainen lämpötila
Jokaisella yksilöllinen ( 10 – 35  päivää )

Lämpötilan nousu
0.25  – 0.45  °C

Korkea lämpötila
Suhteellisen vakio (10 –16 päivää ) 

Ovulaatio

Perus ruumiinlämpö 

Lämpötila ja Hedelmällisyys:
Hedelmällisyyskierto
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Miten käytät Lady-Comp  
-laitetta oikein
–  Huolehdi, että mittaat lämpötilasi joka aamu heti herättyäsi, 

ennen sängystä nousemista. Jos unohdat ja olet jo noussut  
sängystä, älä mittaa lämpötilaasi.

–  Jos sinulla on kuukautiset, merkitse se laitteeseen. 

–  Mitä säännöllisemmin mittaat lämpötilasi, sitä nopeammin 
Lady-Comp oppii tuntemaan yksilöllisen kiertosi.

–  Kun aloitat Lady-Compin käytön, näet alussa paljon keltaisia
ja punaisia päiviä. Seuraavien kolmen tai neljän kierron aikana  
Lady-Comp oppii tuntemaan yksilöllisen kiertosi.
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Kalenteri näyttää aiemmat ja tulevat hedelmällisyystietosi. Voit myös 
tarkastella seuraavan kuuden kuukauden kuukautisennustetta.

 

2020

Ovulaatiopäivä

Kuukautiset

Yhdyntä

Ajanjakso

Hedelmällisyyskalenteri
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Lämpötilakäyrä 

05/06

99
98

96
97

05/12

09/28

99
98

96
97

10/25

Viimeinen päivä

Hedelmällisyys

Ensimmäinen päivä

Ovulaatio

Kuukautiset

Yhdynnät

Näet suuremman ajanjakson  
painamalla ymprä-näppäintä.

Paina  -näppäintä :     1x    2x              3x   
Näyttöalue :         14  25      50   (päivää)

Lämpötilakäyrä
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  Ennusteet ja tilastot ovat saatavilla vain kolmannesta kierrosta alkaen. 

                    Kierron 
      keskimääräinen pituus 

Keskimääräinen  
lämpötilan nousu

Ovulaation   
vaihtelualue päivinä

Luteaalivaiheen  
keskimääräinen pituus

OV = Keskimääräinen ovulaatiopäivä  

C = Tallennettujen kiertojen määrä

Hedelmällisyys- ja 
suunnittelutilastot

ovulaation jälkeen
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Keltarauhashormonin puutostilakierrot (CLI)  
Hedelmällisyystietokone havaitsee, jos lämpötilan nousu 
ovulaation jälkeen on liian lyhytaikainen tai jos lämpötila 
ei kohoa riittävästi. Tämä ilmaisin ilmestyy vasta 3 kierron  
jälkeen lyhytaikaisen lämpötilan nousun vaiheessa.

Ovulaatiottomien kiertojen määrä 
Näytössä näytetään ovulaatiottomien kiertojen määrä. Jos
kierron aikana ei tapahdu ovulaatiota, laite ilmoittaa tämän
näyttämällä punaisen hedelmällisyysilmaisimen joka päivä.

Oikea-aikaiset yhdynnät 
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.  
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Avaa laite kiertämällä sen kotelon kantta vastapäivään ja yhdistä
Lady-Comp tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Kopioi laitteelta 
löytyvä *.txt- tidosto koneelesi ja lataa se tässä muodossa 
 osoitteessa lady-comp.com/analyser.

Sulkeaksesi laitteen kohdista lovet ja kiinnitä kansi paikalleen 
kiertämällä sitä myötäpäivään.

Jos haluat poistaa kaikki henkilökohtaiset tietosi, paina miinus-näppäintä
”Tietojen poistaminen”-valikossa 10 kertaa peräjälkeen. Huomaat edistymisen 
ympyröiden täyttymisenä. Jos tietojen poisto onnistui, kuulet merkkiäänen.

Luo hedelmällisyys -raporttisi

Tietojen poistaminen
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Puhdistus
Puhdista anturi varovasti kostealla liinalla. Voit myös käyttää pienen määrän
alkoholia tai saippuaa puhdistukseen. Varmista, että vain suuhun laitettava
osa tulee kosketukseen nesteen kanssa, sillä Lady-Comp ei ole vedenkestävä.

Paristot
–  2 Micro AAA-paristoa, voit käyttää 1.5 V:n AAA-paristoja  

Paristot on vaihdettava Lady-Compin ollessa poissa päältä. 

– Noudata paikallisia paristojen hävitysohjeita.

Käsittely ja huolto
– Lady-Compin käyttöikä on vähintään 5 vuotta.

–  Suojele Lady-Compia kosteudelta laitteen vikaantumisen tai toimintahäiriön 
välttämiseksi. Älä aseta laitetta minkään lämmön lähteen päälle tai sisälle,  
 kuten mikroaaltouuniin, uuniin tai lämpöpatterin päälle.
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Tarkista kuukautistiedot.  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.

   Jos sinulla oli kuukautiset tänä aikana, lisää se ennen
seuraavaa mittausta.

Paristot lopussa.  Paristot ovat kokonaan lopussa. 
Et voi enää käyttää laitetta.

   Vaihda paristot. Avaa laite kiertämällä sen kotelon kantta 
vastapäivään. Aseta paristot tai ladattavat paristot. Kohdista
lovet ja kiinnitä kansi paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

Virheilmoitus (Huolto).              Havaittiin virhe. 

   Ota yhteys tekniseen tukeen.

2020/09/20

pm

pm

2020/09/20

11:20 pm

112- 13
Service

Vianmääritys ja virheilmoitukset
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Tekniset tiedot
Nimi ja malli: Lady-Comp

Virransyöttö: Sisäinen virtalähde

USB yhteys: Mini USB

Mitat:   Korkeus 9 cm, Leveys 9cm, Syvyys 2,7 cm  

Paino: 130 g (paristojen kanssa)

Mittaustarkkuus  
– Laite: 0,06 °C  
– Anturi: 0,08 °C

EAN-koodi: 4049812040022
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Älä käytä Lady-Compia seuraavissa tapauksissa: 

–  Jos raskaus voisi olla sinulle vaarallinen sairauden vuoksi, esim.  
korkea tai matala verenpaine, sydänongelmat yms.

–  Jos sinulla on sikiön kehitykselle haitallinen huume tai alkoholiriippuvuus.

–  Saat hormonihoitoa tai käytät hormonaalista ehkäisyä.

–  Jos sinulla on toistuvaa epäsäännöllistä vuotoa. Tällä voi olla vaikutusta 
hedelmällisyytesi ennustamiseen tai se voi vakuttaa sen säännöllisyyteen. 

–  Lady-Comp ei ole lääkinnällinen lämpömittari ja sitä ei tule käyttää 
-kuumeen mittaamiseen. 

Vasta-aiheet
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Tietoja sähkömagneettisesta  
yhteensopivuudesta 
Sähköisiin lääkinnällisiin laitteisiin sovelletaan erityisiä varotoimia  
sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suhteen.   Lady-Comp  
on tarkoitettu vain ei-kaupalliseen kotikäyttöön.

 
Kannettavat ja siirrettävät RF-viestintälaitteet voivat käyttää lääketieteellisiä   r
sähkölaitteita. Lady-Comp täyttää standardin EN 60601-1-2 vaatimukset   
sähkömagneettisen yhteensopivuuden suhteen. Yksityiskohtaiset tiedot 
näistä mittaustiedoista saat asiakastuestamme tai lady-comp.com -sivustolta. 
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Kuvassa näkyvä etiketti on liimattu  
Lady-Comp -laitteen takaosaan.  

Jos käytössä esiintyy odottamattomia ongelmia, voit ottaa yhteyttä valmistajaan
milloin tahansa. 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. 

VE Valley
Electronics GmbH
Breite 2
D-82 418 Murnau 

2020/12  

2x AAA
1,2 V-  1,5  V

IP 22

Laitteen etiketti

Asiakaspalvelu ja tuki



31

Käytetyt symbolit
   

 
 

 BF-tyypin laite

 Tämä laite ei ole vedenkestävä ja 
se tulisi suojata nesteiltä. Laite on
kosketussuojattu esimerkiksi 
sormella koskettamista vastaan. 
Laite on suojattu suoraan alaspäin
putoavilta vesipisaroilta ollessaan
korkeintaan15˚ vinossa.

 

Valmistajan nimi

Katso mukana   
toimitettuja ohjeita.

Huomio

Tuoteturvallisuus noudattaa 
Euroopan määräyksiä.

Eränumero:  
Valmistajan erätunnus

 

Virtalähde  
1.2 – 1.5 V (AAA)

2x A A A
1,2 – 1,5 V

IP22

Älä hävitä kotitalousjätteenä.
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Lady-Comp on valmistettu erittäin huolellisesti käyttäen ensiluokkaisia, 
huippumoderneja materiaaleja. Jokainen Lady-Comp testataan ja   
tarkastetaan huolellisesti ennen toimitusta.  

1.  Takaamme alkuperäiselle ostajalle, että Lady-Comp on virheetön    
materiaalien ja valmistuksen osalta koko takuun ajan.

2.  Takuuaika alkaa päivästä, jolloin uusi Lady-Comp myydään.   
* Takuu on voimassa 2 vuotta.    

3.  Sitoudumme joko korjaamaan tai korvaamaan sen uudella. Muut  
vaateet ja erityisesti vahingonkorvausvaatimukset , mukaan lukien 
välilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei ole voimassa  
välillisissä vahingoissa.  

Takuutiedot

*  Huomaa, että takuu on voimassa vain, jos ostit Lady-Comp -laitteesi
valtuutetulta Valley Electronics -jälleenmyyjältä.
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4.  Takuu ei kata laitteen virheellisestä käsittelystä aiheutuneita vaurioita, 
erityisesti laitteen avaamisesta, tarkastustarran vahingoittumisesta tai
muista ulkoisista vaikutteista johtuvia vaurioita.

5.  Takuuvaatimukset ovat voimassa vain, jos käyttäjä ilmoittaa virheestä 
 

 
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, älä epäröi ota yhteyttä
Lady-Comp jälleenmyyjään.

©   VE Valley Electronics GmbH, Murnau. All rights reserved, 2021-01-13  
Lady-Comp ®  is a registered trademark of VE Valley Electronics GmbH.

välittömästi kirjallisesti kahden viikon kuluessa kyseisen vian havaitsemisesta. 
Kun vika havaitaan, käyttäjän ei pitäisi enää käyttää Lady-Compia, vaan   
palauttaa se valtuutetulle jälleenmyyjälle. Liitä mukaan takuutodistus  
sekä kuitti ostoksesta.
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Säilytyslämpötila:  
Tuotetta voidaan säilyttää -10–60°C.  

Käyttölämpötila:  
Tuotetta voidaan käyttää   5–40  °C.

Kosteusrajoitus:  Tuotetta voi säilyttää  
ilmankosteuden ollessa enintään 93 %.

Kosteusrajoitus:  Tuotetta voi käyttää  
ilmankosteuden ollessa  15%–93%.   

Enimmäispaine:  Tuotetta voi säilyttää  
ilmanpaineen ollessa 700hPa–1060hPa.  

Enimmäispaine:   
Tuotteen enimmäispaine on 700hPa–1060hPa.  

60 °C

-10°C

93%

0 %

93%

15 %

106 0 hPa

70 0 hPa

106 0 hPa

70 0 hPa

40°C

5°C

Säilytys- ja käyttöolosuhteet
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