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Love your body:
Welcome to Daysy
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Tartalom
6-8. oldal | Óvintézkedések 
Biztonsági utasítások, amiket figyelembe kell vennie.

9-21. oldal | Működés 
Hogyan kell használni a Daysy-t.

22-30. oldal | Műszaki információk és jótállás 
Amit még tudnia kell.
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A Daysy-ről
A Daysy kiszámítja az alap-testhőmérséklet értelmezésével a 
menstruációs ciklus adott napi állapotát. A Daysy színes fényekkel 
jeleníti meg a menstruációs ciklus státuszát. A Daysy nem helyettesíti 
a fogamzásgátlást, és nem orvosi hőmérő.

A csomag tartalma:
 - Daysy
 - Érzékelővédő-kupak
 - Mikro USB kábel
 - Használati útmutató 
 - Quick Guide
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Biztonsági utasítások
 - Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt első 
alkalommal használja a Daysy-t, és tartsa be az utasításokat!

 - Mielőtt elkezdené használni a Daysy-t, abba kell hagynia a hormonális 
fogamzásgátlást.

 - A Daysynek nehézségeket okozhat a termékeny napjainak felismerése, ha 
Önnek szabálytalan a menstruációs ciklusa.

 - A Daysy nem alkalmas röviddel a menopauza (klimax) kezdete előtt, ha 
hormonkezelésben részesül, vagy ha hormonális fogamzásgátló módszereket 
alkalmaz.

 - A Daysy-t csak azok a nők használhatják, akiknek a ciklusa 19 és 40 nap között 
van.

 - A Daysy nem védi meg a nemi úton terjedő betegségektől.
 - A napi termékenységi állapotot közvetlenül a Daysy-ről olvassa le, ne az 
alkalmazásból.

 - A Daysy első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort!
 - Soha ne szedje szét az eszközt!
 - Tilos rágni az érzékelőt!
 - Az eszközt vagy annak részeit tilos lenyelni!
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 - FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos átalakítani!
 - FIGYELMEZTETÉS: Kerülni kell a Daysy használatát más elektromos készülé-
keken vagy azok 30 cm-es környezetében, mivel ez nem megfelelő működést 
eredményezhet.

 - FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban meghatározottaktól eltérő ká-
belek vagy berendezések használata elektromos interferenciát vagy a Daysy 
meghibásodását okozhatja.

 - A készüléket ne tegye ki magas hőmérsékletnek (pl. forrásban lévő víznek)!
 - A készüléket tilos tartósan közvetlen napfénynek kitenni!
 - A hőmérsékletméréseket csak szájban szabad elvégezni.
 - Ne végezzen hőmérsékletmérést, ha sérülés, seb található a szájában.
 - Vigyázzon, ne tegye az érzékelőt túl mélyen a szájába.
 - Ne végezzen méréseket, ha az eszköz törött vagy sérült.
 - Ne tegye ki az eszközt erős mechanikai terhelésnek!
 - Csak akkor végezzen hőmérsékletmérést, ha az eszköz NEM csatlakozik az 
USB kábelhez.

 - A Daysy-t csak szabványos 5 V-os USB porttal (IEC 60950-1 kompatibilis) sza-
bad feltölteni, legfeljebb 1 A kimeneti árammal és legfeljebb 4,5 W teljesít-
ménnyel 50 cm-nél rövidebb kábelnél. Ne mérjen hőmérsékletet töltés alatt!



8  - Ne ragasszon éles tárgyakat a Daysy készülékbe!
 - Ha az eszköz bőrirritációt okozna, javasoljuk a használat azonnali 
felfüggesztését és az ügyfélszolgálatunkkal való közvetlen kapcsolatfelvételt.

 - Minden súlyos esetet, amely a termékkel lehet kapcsolatos, be kell jelenteni a 
gyártónak és az illetékes hatóságnak.

 - A Daysy-t csak Ön használja! Ne használja egyidejűleg más nőkkel! Ha 
szeretné továbbadni egy barátnőjének, először törölnie kell az adatait.

 - A Daysy-t csak a használati útmutatóval adja tovább harmadik személynek. 
A használati utasítás és a további információk a daysy.hu oldalon 
megtalálhatóak és letölthetőek. 

 - Felhasználóként a Daysy minden funkciója elérhető az Ön számára. Az 
érzékelő kikapcsolt állapotban tisztítható.

 - A Daysy nem fogamzásgátló. Helytelen használat esetén előfordulhat nem 
kívánt terhesség.

 - Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
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Menstruációs kérdés (lila)

Kijelzőgyűrű 
(Aktiválógyűrű) (kék) Védőkupak

Termékeny / 
Valószínűleg termékeny 
(piros)
Ovuláció (előrejelzés) 
(piros villogás)
Nem termékeny (zöld)

Tanulási szakasz / 
Ciklusingadozás (sárga)

Terhes (piros, zöld, sárga)

Beállítógomb 
(Aktiválógomb)

Mikro USB 
csatlakozó

* A 13. oldalon találja a kijelző összes fontos kombinációját.

Mérőszenzor

Minden funkció egy pillanat alatt*
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1. lépés: Töltse fel és aktiválja a 
Daysy-t
1. Csatlakoztassa a Daysy-t a mellékelt Mikro USB kábelhez.

2. Csatlakoztassa a kábelt az USB porthoz. Győződjön meg arról, hogy a 
feszültsége 5 V, és nem haladja meg az 1A-t.

3. A töltés állapotát a beállítógomb rövid megnyomásával láthatja. A Daysy 60 
másodperc után visszatér készenléti állapotba.

4. Mialatt a Daysy töltődik, az aktiválógyűrű kék fénye körkörösen világít. Ha az 
akkumulátor teljesen fel van töltve, az összes kék lámpa kigyullad.

5. Húzza ki a kábelt a Daysy-ből. Most már elkezdheti használni a Daysy-t. 
Nyomja meg röviden a beállítógombot.
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Mérési mutatók: Mit jelentenek az 
egyes jelzések?

Villogó lila fény: a Daysy azt kérdezi, hogy Ön jelenleg 
menstruál-e. Annak megerősítésére, hogy menstruál, 
tartsa lenyomva az aktiválógombot 2 másodpercig.

Folyamatosan világító lila fény: a Daysy rögzítette, hogy 
jelenleg menstruál. Ha véletlenül helytelenül adta meg 
a menstruációs fázist, nyomja meg és tartsa lenyomva 
két másodpercig az beállítógombot, amíg a lila fény újra 
villogni kezd.

Az óramutató járásával megegyezően forgó kék 
fény: a Daysy hőmérsékletet mér. A beállítógomb két 
másodpercig tartó megnyomása leállítja a mérést.
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2. lépés: A hőmérséklet mérése
1. Használja a Daysy-t minden reggel, mielőtt felkel az ágyból. Ehhez távolítsa 

el a védősapkát, és nyomja meg egyszer a beállítógombot. Megjelenik a 
várható termékenységi állapot.

2. Nyomja meg a gombot egy másodpercig és az aktiválógyűrű az óramutató 
járásával megegyezően forog. Ekkor elkezdheti a hőmérsékletmérést.

3. Helyezze az érzékelőt a nyelv jobb vagy bal oldala alá, amennyire csak 
kényelmes és lehetséges hátra, majd csukja be a száját.

4. A dupla sípolás azt jelenti, hogy a mérési szakasz sikeresen befejeződött.*

5. A mérés után megjelenített termékenységi állapot maximum 24 órán át 
tekinthető érvényesnek. A termékenységi állapotot később a nap folyamán 
megnézheti a beállítógomb egyszeri megnyomásával. Másnap a Daysy átvált 
a termékenységi előrejelzésre, mielőtt a mérés újra megkezdődik.

* Ha a „morgós-zümmögös” hangot hallja a „sípolás” helyett, az azt jelenti, hogy a mérés 
sikertelen volt, és újra meg kell ismételnie.
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Termékenységi mutatók: Mit 
jelentenek az egyes jelzések?

Termékeny / 
Valószínűleg termékeny

Nem termékeny

Tanulási szakasz / Ciklusingadozás

Valószínűleg terhes

Ovuláció (előrejelzés)
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3. lépés: A menstruáció beállítása 
a Daysy-n
Ha a lila „Menstruáció” jelzőfény villog az aktivációs gyűrűben, az azt jelenti, 
hogy a Daysy a menstruáció rögzítését kéri tőled.

 - Menstruáció? „Igen”: A menstruáció megerősítéséhez tartsa lenyomva a 
beállítógombot, amíg a lila fény folyamatosan nem világít, és egy „sípolást” 
nem hall. A menstruációt minden nap erősítse meg, de legalább három 
egymást követő napon.

 - Menstruáció? „Nem”: Nem kell tennie semmit, és a lila fény folyamatosan 
villog.

 - Ha Ön menstruál, de a Daysy nem villog lila színnel: 
Tartsa lenyomva a beállítógombot, amíg a lila fény folyamatosan nem világít 
és aktiválja a menstruációs szakaszt.

Fontos: A fogamzásgátló tabletta vagy más hormonális fogamzásgátló elhagyását követően 
Ön megvonásos vérzést fog tapasztalni. Ez nem menstruációs vérzés, ezért semmiképpen se 
állítsa be a Daysy-n, hogy Ön menstruál.
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DaysyView: Még több információ 
a Daysy alkalmazással

A DaysyView app segítségével értékes 
információkat kap a ciklusáról és arra is 
lehetősége van, hogy megossza ezeket az 
adatokat a partnerével.

Kapcsolja be a Bluetooth®-t okostelefonján, 
nyissa meg a DaysyView alkalmazást, és 
nyomja meg kétszer a Daysy beállítógombját. 
A Daysy kék fénnyel villog, és rövid dallam 
szól. Ha a kék fény folyamatosan világít, a 
kapcsolat sikeres. Ezután egyszerűen kövesse 
az alkalmazásban található utasításokat.
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Hőmérséklet és termékenység: 
A ciklus szakaszai

Nem termékeny Nem termékeny

Ovuláció (peteérés)
előtti szakasz

Alacsony hőmérsékleti szakasz,
egyénileg eltérő (10 - 35 nap)

Ovuláció (peteérés)

Növekedési szakasz
0,25-0,45 °C

Ovuláció (peteérés) utáni szakasz

Magas hőmérsékleti szakasz
Viszonylag állandó (10-16 nap)
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Fontos: Így használja helyesen a 
Daysy-t

 - Ügyeljen arra, hogy reggel az első tevékenysége a hőmérséklet 
megmérése legyen, még mielőtt felkelne az ágyból. Ha elfelejtette 
és már felállt, hagyja, hogy aznap a mérés sikertelen legyen.

 - Ha menstruál, akkor azt állítsa be a Daysy-n.

 - Minél rendszeresebben méri a hőmérsékletét, annál gyorsabban 
megismerheti a ciklusát a Daysy.

 - Amikor elkezdi használni a Daysy-t, először sok sárga és piros 
napot fog látni. A következő 3-4 ciklus során a Daysy megtanulja 
az Ön egyedi menstruációs ciklusának ritmusát és egyre több zöld 
jelzésű napot fog látni.
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Tisztítás

Akkumulátor

 - Tisztítsa meg a Daysy-t minden használat előtt és után.

 - Óvatosan tisztítsa meg a Daysy érzékelőjét egy nedves ruhával. Használhat 
kevés alkoholt vagy szappant is, ha szeretné. Mivel a Daysy nem vízálló, 
győződjön meg arról, hogy csak az érzékelő nyaka és nem az egész készülék 
érintkezik vízzel.

 - Attól függően, hogy hogyan használja a Daysy-t, egy akkumulátortöltés 
egy-két hónapig tart. Közvetlenül az elem lemerülése előtt a Daysy aktiválási 
gyűrűje rövid időközönként villog. Kérjük, egy héten belül töltse fel az 
akkumulátort. Normál használat esetén az akkumulátor kapacitása 500 töltési 
ciklus után is még mindig 80%-os.

 - Megjegyzés: Amíg a Daysy töltődik, Ön nem végezhet mérést!
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Hibaüzenetek és működési 
problémák
A Daysy nem válaszol, amikor megnyomom az aktiválógombot. 
Töltse fel a Daysy-t, és próbálja újra aktiválni, mielőtt kapcsolatba 
lépne ügyfélszolgálatunkkal.

Daysy aktiválógyűrű rövid időközönként kék színnel villog. Töltse fel a 
Daysy akkumulátort!

A Daysy nem indítja el a mérést.  
- A mérés előtt húzza ki az USB kábelt. 
- Ha a Daysy „sípol”, az azt jelenti, hogy ma már sikeresen elvégezte 
a mérést.

További információkért olvassa el weboldalunk GYIK menüpontját  a www.daysy.hu-n, vagy 
vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.



20 A Daysy a mérést „morgás-zümmögéssel” fejezi be a „sípszó” 
helyett. 
A mérés túl sokáig tartott, megszakadt vagy sikertelen volt. Próbálja 
ki az alábbi tippeket: 
- Ugyanúgy, mint korábban, helyezze az érzékelőt, amennyire csak 
kényelmes és lehetséges hátra, a nyelv jobb vagy bal oldala alá.
- Csukja be a száját.
- A mérés megkezdése után ne vegye ki a Daysy-t a szájából 
mindaddig, amíg nem hallja a „sípoló” hangjelzést.
- Ha láza van, akkor a Daysy nem fogadja el a mérést. Ha beteg, 
hagyja abba a méréseket.
- Ha az érzékelő nagyon szennyezett, tisztítsa meg egy nedves 
ruhával.

A piros jelzőfény kigyullad, és az aktiválógyűrű rövid időközönként 
villog.
Valami nincs rendben a Daysy-vel. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal.



21A következő néhány hónapban nincs szükségem Daysy-re. Mit 
tegyek?  
Ha hosszú ideig nem akarja használni a Daysy-t, tisztítsa meg, töltse 
fel teljesen az akkumulátort, és tárolja száraz, hűvös helyen.

Hogyan kommunikál velem a Daysy? 
- „Pi-píp” sípolás: A Daysy boldog. A mérés sikeres volt.

- „Morgás-zümmögés”: A Daysy boldogtalan, nem elégedett. A 
mérés nem volt sikeres.

- „Píp” sípolás: A Daysy sípol, amikor megnyomja az aktiválógombot.

- „Dallam”: A Daysy éppen aktiválta a Bluetooth®-t.

További információkért olvassa el weboldalunk GYIK menüpontját  a www.daysy.hu-n, vagy 
vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
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Műszaki adatok
Főbb jellemzők
Név és modell: Daysy Áramellátás: Belső áramforrás 
FCC azonosítót tartalmaz: WAP2001
IC: 7922A-2001
USB csatlakozó: USB 2 Micro-B
 
Kompatibilitás
iOS: 10.0 és újabb verzió Android: Google Android 5.0 és újabb verzió 
Bluetooth®: 4.0 és újabb verzió
Méretek: Magasság / Szélesség / Mélység: 13 / 2,2 / 4,8 cm  Súly: 38 g 
EAN kód: 7629999 05407 3 

Műszaki információk 
A DaysyView alkalmazás használatához Bluetooth®-kompatibilis okostelefonra 
vagy iOS 10.0 / Android 5.0 vagy újabb verziót futtató táblagépre van szükség.

Bluetooth®: Bluetooth® 4.1 Frekvencia sáv: 2400–2480 MHz GFSK moduláció: 
FHSS Adóteljesítmény: 0 dBm
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Javallatok és ellenjavallatok
Javallatok: A Daysy egy olyan termékenységfigyelő eszköz, amelyet 
olyan nők használnak, akiknek rendszeres ciklusuk van 19 és 40 nap 
között.

Ellenjavallatok: A következő esetekben nem szabad a Daysy-t 
használni:
 - Vannak olyan betegségek, amelyek esetén a terhesség veszélyes 
lehet az Ön számára - pl. túl magas vagy túl alacsony vérnyomás, 
szívbetegség stb.

 - Egészségügyi kockázatokat jelenthet a terhesség alatt a születendő 
gyermeke számára, pl. ha drog- vagy alkoholfüggőségben szenved, 
vagy ha olyan gyógyszert szed, amely születési rendellenességeket 
okozhat.

 - Ha a menopauza tünetei fennállnak, ha hormonkezelésben részesül, 
vagy ha hormonális fogamzásgátló módszereket alkalmaz.

 - A szabálytalan vérzés megzavarhatja vagy lehetetlenné teheti a 
termékenység megfelelő előrejelzését.

 - A Daysy nem orvosi hőmérő, ezért nem használható láz vagy 
betegség esetén a testhőmérséklet mérésére.
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Megjegyzés az elektromágneses 
összeférhetőségről

Célcsoport

Az orvosi elektromos készülékekre az elektromágneses 
kompatibilitással (EMC) kapcsolatos különleges óvintézkedések 
vonatkoznak. A Daysy kizárólag otthoni használatra szolgál. 

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
befolyásolhatják az orvosi elektromos berendezéseket. A Daysy 
megfelel az EN 60601-1-2 elektromágneses kompatibilitásra 
vonatkozó követelményeknek. A mérési adatok részleteit az 
ügyfélszolgálatunkon vagy a daysy.hu weboldalon szerezheti be.

18 éves vagy annál idősebb nők, akik kilenc vagy annál több iskolai 
évet végeztek, tudnak írni és olvasni.
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Note on electromagnetic  
compatibility
Electrical medical appliances are subject to special precautions regarding  
electromagnetic compatibility (EMC). Daysy is intended for non-commercial 
home use only. 

Portable and mobile RF communication appliances may affect medical  
electrical equipment. Daysy meets the requirements of EN 60601-1-2  
for electromagnetic compatibility. Details of this measurement data can be  
obtained from our Customer Support or from daysy.me.

Target group profile
Women aged 18 or older, who have completed nine or more school years  
and can read and write.

Device Label
The following figure shows the device  
label that is attached to the back of  
your Daysy. The label is shown enlarged  
for improved readability.

Valley Electronics AG
CH-8003

Contains: FCC ID: WAP2001 IC: 7922A-2001

IP22 yyyy-mmMD

Az eszköz címkéje

Az alábbi ábra a Daysy hátoldalán 
található címkét mutatja be. A jobb 
olvashatóság érdekében a címkét itt 
kinagyítottuk.
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Általános információ

MD

IP22

Gyártó WEEE: Kérjük, ezt a 
készüléket az elektromos 
készülékek nyilvános 
újrahasznosító telephelyein 
dobja ki. A helyi törvények / 
rendeletek tiltják a készülék 
és / vagy akkumulátorának 
az általános háztartási 
hulladékba dobását.

Kövesse a használati 
útmutatót 

Figyelem

CE-jelölés

Orvostechnikai eszköz BF típusú alkatrészek

IP-kód: Védett 12,5 mm 
átmérőjű szilárd idegen 
testek és fröccsenő víz ellen, 
ha az eszköz 15 °-ban meg 
van döntve.

LOT szám / a gyártás 
dátuma

Szabadalmi szám: US 8,998,822
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Tárolási és üzemeltetési feltételek

93%

15%

93%

0%

1060 hPa

700hPa

1060 hPa

700hPa

45˚C

-20˚C

40˚C

5˚C

Hőmérsékleti határ: Ezt a készüléket –20° C és 45° C 
közötti hőmérsékleten lehet tárolni.

Hőmérsékleti határ: Ez az eszköz korlátozás nélkül, 
problémamentesen használható 5° C és 40° C közötti 
hőmérsékleten.

Páratartalom: Ez az eszköz korlátozás nélkül tárolható 
93% -ig terjedő relatív páratartalom mellett.

Páratartalom: Ez az eszköz korlátozás, nélkül 
használható 15% és 93% közötti relatív páratartalom 
mellett.

Nyomáshatár: Ez az eszköz 700 hPa és 1060 hPa 
közötti nyomáson tárolható.

Nyomáshatár: A készüléket használat közben 700 hPa 
és 1060 hPa közötti nyomásnak teheti ki.
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Jótállási információk
A Daysy-t a legnagyobb gondossággal gyártották, kiváló minőségű és a 
legkorszerűbb anyagok felhasználásával. Minden Daysy számos ellenőrzésen és 
vizsgálaton ment keresztül, mielőtt kézbesítették.

1. Garantáljuk az eredeti vásárlónak, hogy a Daysy a jótállási idő (1 év) alatt 
anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz.

2. A szavatossági idő azon a napon kezdődik, amikor az új Daysy-t egy 
hivatalos viszonteladó értékesíti a végfelhasználónak. * A szavatosság két 
évig érvényes.

3. Jótállás esetén vállaljuk a hibás eszköz kijavítását vagy új eszközre 
való cseréjét. További igények, különösen kártérítési igények nem 
érvényesíthetőek. A jótállás nem vonatkozik közvetett kár vagy 
meghibásodás esetén.

* Felhívjuk figyelmét, hogy korlátozott jótállásunk csak akkor érvényes, ha a Daysy-t hivatalos 
Valley Electronics forgalmazótól vagy viszonteladójától vásárolta.
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4. A szavatosság nem terjed ki a nem megfelelő kezelés, különösen a készülék 
kinyitása vagy az ellenőrzőmatrica sérülései, valamint a külső hatások által 
okozott összes kárra. 

5. A jótállás csak akkor érvényesíthető, ha a végfelhasználó haladéktalanul, 
legkésőbb a hiba észlelésétől számított két héten belül, írásban értesít 
bennünket a hibáról. Miután a hibát észlelték, a felhasználónak már nem 
szabad a Daysy-t használnia, vissza kell küldeni azt a hivatalos forgalmazónak 
az eredeti vásárlási számla másolatával biztosított kézbesítés útján.

További kérdéseivel vagy további információkért forduljon a Daysy 
forgalmazójához.

©Valley Electronics AG, Zurich. Minden jog fenntartva, 2019. 04. 09.
A Daysy a Valley Electronics AG bejegyzett védjegye.
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Áttekintés: Mit jelentenek az egyes 
jelzések?

Státuszjelzés M fény Gyűrű Jelentés

Piros           Zöld          Sárga              Lila                 Kék

Világít – – –

– –

– Termékeny / Valószínűleg termékeny

Villog – Ovuláció (előrejelzés)

– Világít – – – Nem termékeny

– – Világít – – Tanulási szakasz vagy ciklusingadozás

Világít Világít Világít – – Terhes

Villog Villog Villog – Valószínűleg terhes

– – – Villog – A Daysy azt szeretné tudni, hogy Ön jelenleg menstruál-e

– – – Világít – A menstruáció rögzítésre került a mai napra

– – – – Forog Hőmérsékletmérés

– – – – Villog

Növekvő

Töltse föl az akkumulátort

– – – – Akkumulátortöltés

– – – – Világít

1 jel világít

Az akkumulátor teljesen feltöltve

– – – – Bluetooth ® kapcsolat
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