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QARDIOBASE-ÄLYVAAKA: ALOITA PÄIVÄSI HYMYLLÄ  
 
Askel onnellisempaan, terveellisempään elämään. QardioBase on langaton 
älyvaaka ja kehonkoostumusmittari, jossa yhdistyvät älykkäät toiminnot, 
helppokäyttöisyys ja tyylikäs muotoilu. Sen avulla painon- ja 
terveydenhoidosta tulee olennainen osa arkeasi. 

QardioBase antaa laajemman kuvan kunnostasi ja hyvinvoinnistasi. 
Käyttäessäsi vaakaa yhdessä Qardio-sovelluksen kanssa voit mitata painon 
lisäksi painoindeksin (BMI) sekä kehon lihasten, rasvan, veden ja luiden 
prosenttiosuudet. Tietosi ladataan automaattisesti Qardio-käyttäjätilillesi.

Luethan nämä ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki toiminnot ja 

turvallisuustiedot. Toivomme sinun olevan tyytyväinen QardioBase-

laitteeseesi. Jos sinulla on kysymyksiä, ongelmia tai ehdotuksia, ota yhteys 

Qardion asiakaspalveluun osoitteessa support.getqardio.com, tai lue 

lisätietoja verkkosivustoltamme osoitteessa www.getqardio.com
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KÄYTTÖTARKOITUS

QardioBase on kehonkoostumusmittari, joka mittaa kehon 

painon ja arvioi kehon rasvaprosentin ja kehon koostumuksen 

bioimpedanssimittauksen (BIA) avulla. Se on tarkoitettu vain 

kotikäyttöön. QardioBasea ei tule käyttää minkään sairauden 

diagnosointiin tai hoitoon.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA 

JA VAROTOIMIA

 Ole hyvä ja lue käyttöohje huolellisesti ennen langattoman 

QardioBase-älyvaa’an käyttöä. Säilytä käyttöohje kätevässä 

paikassa tulevaa tarvetta varten.

     QardioBasen käyttö on turvallista vähintään 10-vuotiaille 

henkilöille. Henkilöiden, joilla on implantoitava lääkintälaite, 

tulee käyttää QardioBasea Vain paino-tilassa, jolloin 

kehonkoostumusanalyysi on poistettu käytöstä. Henkilöiden, 

joilla on implantoitava lääkintälaite, kuten sydämentahdistin 

tai defibrillaattori, tulee käyttää QardioBasea Vain paino 

-tilassa, jolloin kehonkoostumusanalyysi on poistettu 

käytöstä. Lue kappaleesta ”Erityiskäyttötilojen aktivointi” 

tärkeää tietoa vain paino -tilaa koskien. Lue lisää 

implantoitavan lääkintälaitteesi valmistajan toimittamista 

ohjeista.

• Jos olet raskaana, aktivoi raskaustila tai Vain paino -tila 

Qardio-sovelluksella ennen QardioBasen käyttöä.

• Tämä kehonkoostumusmittari/vaaka johtaa pienen matalan 

tason sähkösignaalin kehon läpi. Voit poistaa tämän 

toiminnon käytöstä valitsemalla Vain paino -tila tai 

raskaustila.

• Älä käytä tuotetta, jos sinulla on kuumetta.

• Älä käytä tuotetta, jos saat dialyysihoitoa, jaloissasi on 

turvotusta tai kärsit osteoporoosista tai dysmorfiasta.

• Laitetta ei ole tarkoitettu alle 10-vuotiaiden lasten 

käyttöön. 

Älä käytä laitetta liukkailla pinnoilla kuten märällä lattialla. 

Älä käytä laitetta märkänä tai märin jaloin. 
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 Vaa’an pinta on märkänä liukas.

 Älä käytä QardioBase-älyvaakaa ja -kehonkoostumusmittaria 

mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin painon ja 

kehonkoostumuksen mittaamiseen.

• QardioBasen ja Qardio-sovelluksen käyttö on sallittua vain 

yhdessä asiantuntevan lääkärin opastuksen, diagnosoinnin 

tai hoidon kanssa eikä tuotteiden käyttö korvaa lääkärin 

antamia neuvoja.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

• Langaton QardioBase-älyvaaka

• 8 AAA-alkaliparistoa, jotka on valmiiksi asennettu 

QardioBase-vaakaan. Ennen ensimmäistä käyttökertaa vedä 

paristokoteloon työnnetyt pienet muovikielekkeet ulos. 

Poistamalla kielekkeet valmistat QardioBasea 

käynnistymään ensi kertaa.

VAATIMUKSET

Vaatimukset:

• Bluetooth 4.0 sekä

• iPhone, iPad tai iPod, jossa iOS 7.0 (tai uudempi) tai

• Android-puhelin tai -taulutietokone, jossa on Android 4.4 

KitKat (tai uudempi)

QardioBase muodostaa yhteyden kotisi langattomaan verkkoon 

seuraavia verkkoasetuksia käyttäen:

• Wi-Fi 802.11 (b / g / n).

• WPA / WPA2 -suojausprotokolla.

Käyttääksesi langatonta QardioBase-älyvaakaa sinun on 

ladattava ilmainen Qardio-sovellus Apple App Storesta tai 

Google Play-kaupasta tai osoitteesta www.getqardio.com.
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Lataa ilmainen Qardio-sovellus

1. Lataa ilmainen Qardio-sovellus: siirry matkapuhelimella tai 

taulutietokoneella osoitteeseen www.getqardio.com ja lataa 

sovellus kehotuksia noudattaen. Voit ladata sovelluksen 

myös iTunes App Storen tai Google Playn kautta. 

Qardio-sovellus on ladattavissa maksutta. 

2. Avaa Qardio-sovellus puhelimessa tai taulutietokoneessa. 

Ota pyydettäessä Bluetooth käyttöön laitteessa. Voit ottaa 

Bluetooth-yhteyden käyttöön älypuhelimen tai 

taulutietokoneen Asetukset-valikosta.

3.  Luo uusi käyttäjätili tai kirjaudu sisään olemassa olevaa 

käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Jos olet uusi käyttäjä, 

rekisteröidy ja luo Qardio-profiilisi seuraamalla näytön 

ohjeita. Jatka asetusta valitsemalla laitteeksi QardioBase.

KUN KÄYTÄT QARDIOBASEA ENSI KERTAA

4. Astu QardioBase-vaa’alle Qardio-sovelluksen ollessa 

aktiivisena laitteessa, jolloin QardioBasen ja puhelimen tai 

taulutietokoneen välille muodostuu laitepari. Suorita asetus 

seuraamalla Qardio-sovelluksen ohjeita (tässä vaiheessa 

QardioBase on asetustilassa eikä mittaa painoa).  

TÄRKEÄÄ: QardioBasen käyttö on turvallista vähintään 

10-vuotiaille henkilöille. Henkilöiden, joilla on implantoitava 

lääkintälaite, tulee käyttää QardioBasea Vain paino -tilassa, 

jolloin kehonkoostumusanalyysi on poistettu käytöstä. Älä käytä 

tuotetta ennen kuin olet ottanut Vain paino -tilan käyttöön, jos 

sinulla on implantoitu sähköinen lääkintälaite kuten 

sydämentahdistin tai defibrillaattori. Lue kappaleesta 

”Erityiskäyttötilojen aktivointi” tärkeää tietoa Vain paino -tilaa 

koskien. Lue lisää implantoitavan lääkintälaitteesi valmistajan 

toimittamista ohjeista.
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5. Yhdistämällä QardioBasen langattomaan verkkoon voit 

siirtää painotietosi automaattisesti käyttämättä puhelinta/

taulutietokonetta. Jos haluat yhdistää QardioBasen 

langattomaan verkkoon, seuraa puhelimen tai 

taulutietokoneen näytössä näkyviä ohjeita. QardioBasen 

yhdistämiseen langattomaan verkkoon tarvitaan seuraavat 

tiedot:

• Langattoman verkon tunnus (SSID).

• WPA / WPA2 -salasana  
(jos käytössä).

• Jos sinulla ei ole näitä tietoja, käänny langattoman 
reitittimesi valmistajan puoleen tai kysy neuvoa  
Internet-palveluntarjoajaltasi.

6. Voit ottaa käyttöön jonkin QardioBasen erityiskäyttötiloista

• Normaalitila

• Älykäs palautetila

• Vain paino -tila

• Raskaustila

Lue lisää kohdasta ”Erityiskäyttötilojen aktivointi”Let’s get started!
Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Let’s get started!
Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Let’s get started!
Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Avaa Qardio-sovellus

(Vaihe 1)
Asetus
(Vaihe 2)

Mittaus 
(Vaihe 3)
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7.  Kun asetus on suoritettu loppuun, voit astua 

QardioBaselle punnitsemista varten. Paino näytetään 

oletuksena ensin ja sen jälkeen kehon rasvaprosentti. Jos 

suoritat mittauksen kengät jalassa tai jos olet ottanut 

käyttöön Vain paino -tilan tai raskaustilan, QardioBase 

näyttää vain painosi. Qardio-sovellus näyttää 

yksityiskohtaiset kehonkoostumustiedot, kuten painon, 

kehon lihasten, rasvan, veden ja luiden prosenttiosuudet 

sekä painoindeksin. 

Jos olet ottanut langattoman verkon käyttöön, sinun ei 

tarvitse tallentaa mittaustuloksia puhelimella/

taulutietokoneella. Astu QardioBaselle siten, että kantapäät 

ovat metallisen ympyrän molemmin puolin ja jalat ovat 

harallaan. Näin saat tarkan kehonkoostumustuloksen.

Kuten mitä tahansa vaakaa käytettäessä, varmista 

turvallisuutesi ja mittaustarkkuus tarkistamalla, että jalkasi ja 

vaaka ovat kuivat, ennen kuin astut QardioBaselle.

NÄIN KYTKET QARDIOBASEN PÄÄLLE JA POIS

Käynnistä QardioBase astumalla sen päälle tai napauttamalla 

sitä jalallasi. Laite sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole 

käytetty muutamaan sekuntiin.
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ERITYISKÄYTTÖTILOJEN AKTIVOINTI

Mittaustila valitaan asennuksen yhteydessä. Voit myös vaihtaa 

valittua tilaa valitsemalla oikean yläkulman Tila-painikkeen. 

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Qardio-sovelluksen Asetukset-

kohtaan ja vierittää näyttöä alaspäin QardioBase-kohtaan asti. 

Valitse Tilan asetus. 

Normaalitila

Normaalitila mittaa painon ja suorittaa 

kehonkoostumusanalyysin.

Tässä tilassa QardioBase näyttää oletuksena ensin painon ja sen 

jälkeen kehon rasvaprosentin. Jos suoritat mittauksen kengät 

jalassa, QardioBase näyttää vain painosi. Suorittaaksesi tarkan 

kehonkoostumusmittauksen varmista, että olet täysin paljain 

jaloin. Qardio-sovellus näyttää yksityiskohtaiset 

kehonkoostumustiedot, kuten painon, kehon lihasten, rasvan, 

veden ja luiden prosenttiosuudet sekä painoindeksin. 
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HUOMIO: QardioBasen käyttö on turvallista vähintään 

10-vuotiaille henkilöille. Henkilöiden, joilla on 

implantoitava lääkintälaite, tulee käyttää QardioBasea 

vain paino -tilassa, jolloin kehonkoostumusanalyysi on 

poistettu käytöstä. Älä käytä tuotetta ennen kuin olet 

ottanut vain paino -tilan käyttöön, jos sinulla on 

implantoitu sähköinen lääkintälaite kuten 

sydämentahdistin tai defibrillaattori. Lue lisää kappaleesta 

”Vain paino -tila”. Lue lisää implantoitavan lääkintälaitteesi 

valmistajan toimittamista ohjeista. Raskaana oleville 

naisille suositellaan QardioBasen käyttöä vain Raskaus-

tilassa tai Vain paino -tilassa.

Älykäs palaute

Otettuasi käyttöön älykkään palautetilan ja asetettuasi 

painotavoitteen QardioBase ilmaisee edistymisesi kohti 

tavoitettasi kasvonilmein.

Kun älykäs palautetila on käytössä, painosi sekä 

yksityiskohtaiset kehonkoostumustietosi kuten kehon 

lihasten, rasvan, veden ja luiden prosenttiosuudet sekä 

painoindeksi eivät näy vaa’assa, mutta voit katsella niitä 

Qardio-sovelluksessa. Jos suoritat mittauksen kengät 

jalassa tai jos olet ottanut käyttöön Vain paino -tilan tai 

raskaustilan, QardioBase näyttää vain painosi.

Voit myös aktivoida värinäpalautteen. Kun värinäpalaute 

on käytössä, QardioBase värisee jalkojesi alla sen 

merkkinä, että mittaus on suoritettu. Aktivoi värinäpalaute 

valitsemalla Qardio-sovelluksen asetuksista Värinäasetus.



11

Vain paino -tila 

Vain paino -tila mittaa painon ilman 

kehonkoostumusanalyysiä. Jos sinulla on implantoitava 

laite kuten sydämentahdistin tai defibrillaattori, Vain 

paino -tila on otettava käyttöön ennen kuin käytät 

QardioBasea. 

Vain paino -tilan ollessa valittuna näet alla olevan 

kuvakkeen, joka ilmaisee, ettei 

kehonkoostumusanalyysiä suoriteta ja että vaaka mittaa 

vain painon.  

Jos sinulla on implantoitava laite kuten 

sydämentahdistin tai defibrillaattori, varmista aina, että 

Vain paino -tila on käytössä napauttamalla vaakaa 

jalallasi, ennen kuin astut sille. Kun näet Vain paino -tilan 

kuvakkeen, tiedät että voit astua vaa’alle             

turvallisin mielin.

Raskaustila

QardioBasen avulla voit mitata painosi kehittymistä 

tämän aivan erityisen ajanjakson aikana sekä sen jälkeen. 

Raskaustilassa QardioBase mittaa painon ilman 

kehonkoostumusanalyysiä ja näyttää painolukeman 

sijaan hymyilevät kasvot. Qardio-sovellus seuraa painosi 

muuttumista raskauden aikana. Vauvasi synnyttyä se 

auttaa sinua pääsemään takaisin lähtöpainoosi. 
Painon mittaus ilman 

kehonkoostumuksen analyysia. 

Varmistaaksesi laitteen Vain paino 

–tilan ennen mittausta,  tarkista, 

että näytössä on oheinen symboli.
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YKSITYISOHJAISET OHJEET, JOILLA SAAT 

TARKKOJA JA LUOTETTAVIA MITTAUSTULOKSIA

Voit suorittaa luotettavia paino- ja 

kehonkoostumusmittauksia seuraamalla näitä vaiheita:

1. Suorita mittaus astumalla QardioBase-vaa’alle.

2. Seiso paikallasi vaa’an päällä paljain jaloin. Älä huolestu, jos 

jalkasi vaikuttavat liian suurilta vaa’alle. Varpaiden 

ulottuminen vaa’an ulkopuolelle ei vaikuta mittaustuloksen 

tarkkuuteen.

3.   Mittaustulokset näkyvät muutaman sekunnin kuluttua. Paino 

näytetään oletuksena ensin ja sen jälkeen kehon 

rasvaprosentti. Jos suoritat mittauksen kengät jalassa tai jos 

olet ottanut käyttöön Vain paino -tilan tai raskaustilan, 

QardioBase näyttää vain painosi. Qardio-sovellus näyttää 

yksityiskohtaiset kehonkoostumustiedot, kuten painon, 

kehon lihasten, rasvan, veden ja luiden prosenttiosuudet 

sekä painoindeksin. 

Jos olet ottanut langattoman verkon käyttöön, sinun ei tarvitse 

tallentaa mittaustuloksia puhelimella/taulutietokoneella. Astu 

QardioBaselle siten, että metallinen ympyrä on samalla 

puolella kantapäiden kanssa ja jalat ovat harallaan. Näin saat 

tarkan kehonkoostumustuloksen.

Kuten mitä tahansa vaakaa käytettäessä, varmista turvallisuutesi 

ja mittaustarkkuus tarkistamalla, että jalkasi ja vaaka ovat täysin 

kuivat ennen kuin astut QardioBaselle.

Kantapäät ympyrän 

molemmin puolin

Varpaat voivat ulottua vaa’an 

ulkopuolelle
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On tärkeää, että seisot paikallasi vaa’an päällä. Jos QardioBase 

havaitsee liiallista liikettä viiden sekunnin mittausyrityksen 

jälkeen, näet Pysy paikallasi -kuvakkeen. Se muistuttaa sinua 

seisomaan paikallasi, jotta QardioBase saa tarkan 

mittauslukeman. Astu pois vaa’an päältä ja suorita mittaus 

uudelleen.

Jos olet asettanut painotavoitteesi ja ottanut käyttöön älykkään 

palautetilan, QardioBase ilmaisee edistymisesi kohti 

tavoitettasi kasvonilmein. Lue lisää kohdasta 

”Erityiskäyttötilojen aktivointi”.

Kehonkoostumusanalyysi edellyttää, että QardioBaseen on 

Qardio-sovelluksen käyttäjäprofiilin kautta asetettu tarkkoja 

tietoja (pituus, ikä, biologinen sukupuoli). Näitä tietoja ei ole 

tarpeen täyttää profiiliin vain painon mittaamista varten. 

Seuraa edistymistäsi vertaamalla paino- ja 

kehonkoostumuslukemia, jotka on saatu samoissa olosuhteissa 

ajan saatossa.

Astu QardioBaselle vain kuivin jaloin ja varmista, että vaa’an 

pinta ei ole märkä.
Seiso liikkumatta, jotta 

QardioBase saa tarkan 

mittaustuloksen
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QARDIOBASEN KÄYTTÖ USEIDEN KÄYTTÄJIEN 

KESKEN

Useat käyttäjät voivat yhdistää Qardio-tilinsä samaan 

QardioBase-vaakaan.

On tärkeää yhdistää yksi tai useampi Qardio-tili QardioBaseen, 

jotta QardioBase onnistuu tunnistamaan kaikki taloudessa 

asuvat käyttäjät. Jos QardioBaselle astuu henkilö, jolla ei ole 

vaakaan yhdistettyä tiliä, vaa’assa näkyy vain hänen painonsa 

eikä tietoja yhdistetä mihinkään käyttäjätiliin.

Kutsu muita käyttäjiä muodostamaan yhteys QardioBase-

vaakaasi näitä vaiheita seuraten:

1.    Lataa ja avaa Qardio-sovellus puhelimellasi.

2.    Luo tili.

3.    Pyydä heitä astumaan vaa’alle ja suorittamaan profiilin            

       asetus.

Suoritettuasi mittauksen nimesi näkyy vaa’alla. à Tämä ilmaisee 

profiilin, johon mittaustulos on yhdistetty. Valitse oikea nimi 

napauttamalla vaakaa jalallasi.

MITTAYKSIKÖIDEN JA MUIDEN ASETUSTEN 

MUUTTAMINEN

Mittayksiköt asetetaan automaattisesti QardioBasea ensi kertaa 

käyttävän älypuhelimen tai tabletin alueasetuksen mukaisiksi.  

Muuta niitä seuraavasti:

1. Napauta Qardio-sovellusnäytön vasemman yläkulman

2. Vieritä näyttöä alaspäin QardioBase-asetuksiin.

3. Astu QardioBaselle ja aseta se asetustilaan siirtymällä 

Asetukset-valikkoon ja valitsemalla Asenna QardioBase.

Voit vaihtaa näytössä näkyvän  kehon painon mittayksiköksi  kg, 

lb tai St. 

Varmista, että puhelin tai tabletti on jo liitetty QardioBaseen. 

Jos yhteyttä ei ole, seuraa ohjeita, jotka löytyvät kohdasta ”Kun 

käytät QardioBasea ensi kertaa.”
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TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

QardioBase mahdollistaa tavoitteiden asettamisen, 

jolloin voit helposti seurata edistymistäsi missä tahansa 

käyttötilassa. Jos olet ottanut käyttöön älykkään 

palautetilan, punnituksen yhteydessä näytettävät 

kasvonilmeet kuvastavat edistymistäsi kohti asettamaasi 

tavoitetta. 

Aseta tavoitteita seuraamalla näitä vaiheita:

1.    Avaa Qardio-sovelluksen QardioBase-osio.

2.    Avaa mittaushistoriasi valitsemalla näytön 

alareunan HISTORIA-välilehti.

3.    Valitse näytön oikean yläkulman tavoitekuvake ja 

valitse ASETA TAVOITE.

4.    Liu’uta nykyisen painosi näyttävää ympyrää 

vasemmalle tai oikealle ilmaistaksesi tavoitepainosi. 

5.    Qardio-sovellus näyttää suositellun 

painonmuutostahdin mukaisesti, kuinka monta viikkoa 

tavoitepainosi saavuttamiseen menee sekä kuinka paljon 

painoa sinun on pudotettava tai kerrytettävä kullakin viikolla 

päästäksesi tavoitteeseesi.

6.    Tallenna uusi tavoitteesi napauttamalla oikean yläkulman 

Tallenna-painiketta.

7.     Poista tavoitteesi painamalla tavoitenäytön vasemman 

yläkulman x-merkkiä ASETA TAVOITE -näytössä.
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MITTAUSTULOKSEN SIIRTÄMINEN TOISELLE 

KÄYTTÄJÄLLE

QardioBase voi tallentaa muistiin monen esimääritellyn 

käyttäjän mittaustuloksia. Näitä tietoja käytetään uusien 

mittauslukemien tunnistamiseen ja automaattiseen 

osoittamiseen oikealle käyttäjälle:

• Mikäli mittaustulos on osoitettu toiselle käyttäjälle 

virheellisesti, voit siirtää lukeman itsellesi (tässä 

tapauksessa mittaustulos poistetaan automaattisesti 

väärän käyttäjän profiilista).

• Mikäli mittaustulos on osoitettu sinulle virheellisesti, voit 

hylätä lukeman (tässä tapauksessa mittaustulos siirtyy 

osoittamattomien mittaustulosten luetteloon). 

Siirrä mittaustuloksia toiselle käyttäjälle seuraamalla näitä 

vaiheita:

1. Napauta Qardio-sovellusnäytön vasemman yläkulman 

Q-valikkoa ja valitse QardioBase.

2. Näytä mittaushistoriasi valitsemalla HISTORIA.

3.   Valitse näytön yläreunan lippukuvake, jolloin siirryt 

OMI-näytölle.

3. Pyyhkäise mittaustuloksen kohdalla vasemmalle omiaksesi 

lukeman omaan lukemaluetteloosi tai hylätäksesi sen.
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✓ Aseta QardioBase tasaiselle ja kovalle pinnalle. QardioBase 

sopii käytettäväksi useimmilla pinnoilla, mutta pehmeä ja 

epätasainen lattia voi aiheuttaa epäluotettavampia 

mittaustuloksia.

✓ Astu vaa’alle siten, että jalkasi ovat yhdensuuntaiset ja paino 

tasaisesti molemmilla jaloilla. Älä huolestu, jos jalkasi 

vaikuttavat liian suurilta vaa’alle. Varpaiden ulottuminen 

vaa’an ulkopuolelle ei vaikuta mittaustuloksen tarkkuuteen.

✓ Seiso paikallasi, kun vaaka mittaa painosi. Täsmällistä 

mittaustulosta ei voi saada, jos et seiso suorassa.

✓ Punnitse itsesi kuivin, paljain jaloin. Seiso jalat reilusti 

harallaan, jotta ne eivät kosketa toisiaan. Vaaka ei pysty 

mittaamaan kehosi koostumusta tarkasti, jos sinulla on 

kengät, sukat tai sukkahousut jalassa tai jos jalkasi tai vaa’an 

pinta eivät ole puhtaat.

TARKASTUSLISTA, JONKA AVULLA SAAT 

TARKKOJA JA LUOTETTAVIA MITTAUSTULOKSIA

✓ Pyri mittaamaan painosi joka päivä samaan aikaan ja samaa 

vaakaa käyttäen. Paino ja kehon koostumus vaihtelevat 

luontaisesti päivän eri aikoina.

✓ Saat tarkempia mittaustuloksia, jos mittaat painosi ilman 

vaatteita ennen aamiaista tai peseytymistä mutta 

tyhjennettyäsi rakon.

✓ Paranna kehonkoostumusanalyysin tarkkuutta välttämällä 

mittauksen suorittamista seuraavissa tilanteissa:

• Nautittuasi runsaasti alkoholia.

• Nautittuasi runsaasti kofeiinia tai muita piristeitä.

• Raskaan urheilusuorituksen jälkeen.

• Ison aterian jälkeen.

• Nestehukkatilanteessa
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✓ Varmista, että olet syöttänyt tarkat tiedot (pituus, ikä, 

sukupuoli) Qardio-sovelluksen käyttäjäprofiiliin. Epätarkat 

tiedot vaikuttavat kehonkoostumusanalyysin 

luotettavuuteen.

✓ QardioBasen käyttö on turvallista vähintään 10-vuotiaille 

henkilöille. Henkilöiden, joilla on implantoitu lääkintälaite, 

tulee käyttää QardioBasea Vain paino -tilassa, jolloin 

kehonkoostumusanalyysi on poistettu käytöstä. Raskaana 

oleville naisille suositellaan QardioBasen käyttöä Raskaus-

tilassa tai Vain paino -tilassa

✓ QardioBase-vaakasi suorittaa aika ajoin kalibroinnin. Näin 

tapahtuu useammin, mikäli vaakaa siirretään mittauskertojen 

välillä. Kalibrointitilanteessa käynnistä QardioBase astumalla 

sille tai napauttamalla sitä jalallasi. Kun vaaka käynnistyy, 

astu pois siltä.  Odota, kunnes näytöllä näkyy hymy, ja astu 

sitten taas vaa’alle mittauksen suorittamista varten.



19

KEHON KOOSTUMUKSEN MITTAUS

Termiä ”kehon koostumus” käytetään ihmiskehon rasvan, 

lihasten, veden ja luiden prosenttiosuuksien kuvaamiseen. Se 

on terveyttä ja hyvinvointia kuvaava avaintieto ja antaa 

tarkemman arvion kuin pelkkä paino. 

QardioBase mittaa kehon rasvan, lihasten, veden ja luiden 

prosenttiosuudet.

Kehon rasvaprosentti mittaa kehon rasvan määrää. Kehosi 

koostumuksen tunteminen auttaa sinua arvioimaan painoon 

liittyviä terveysriskejä, joita ovat esimerkiksi verenpaine, 

diabetes ja sydäntauti.

QardioBase mittaa kehon massan bioimpedanssimittauksen 

avulla. Vaa’an pinnalla olevat indiumtinaoksidielektrodit 

lähettävät turvallisen signaalin. Signaalia analysoimalla 

selvitetään kehon sähkövirralle aiheuttamaa vastusta. Kehon 

koostumus lasketaan sitten sähköimpedanssin, painon ja 

käyttäjäprofiilin tietojen perusteella.

Henkilöiden, joilla on implantoitava lääkintälaite, saavat käyttää 

QardioBasea Vain paino -tilassa, jolloin kehonkoostumusanalyysi 

on poistettu käytöstä. Jos sinulla on implantoitu sähköinen 

lääkintälaite kuten sydämentahdistin tai defibrillaattori, älä käytä 

QardioBasea ennen kuin olet ottanut Vain paino -tilan käyttöön. 

Lue lisää lääkintälaitteesi valmistajan toimittamista ohjeista. 

Raskaana oleville naisille suositellaan QardioBasen käyttöä 

Raskaus-tilassa tai Vain paino -tilassa.

Kehon nesteytystaso voi vaikuttaa kehonrasva- ja 

-koostumuslukemiin. Yön jälkeen kehossa on usein nestevajetta, 

joten kehon koostumus näyttää usein suurimman rasva- ja 

lihasprosenttiluvun ja pienimmän veden prosenttiluvun heti 

heräämisen jälkeen.

Mittaa kehosi koostumus samaan aikaan päivästä 

yhdenmukaisissa olosuhteissa, jotta saat mahdollisimman 

luotettavia kehityssuuntatietoja.
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LANGATTOMAN VERKON MUUTOKSET

Jos langattomalla verkollasi on uusi nimi tai salasana, yhdistä 

QardioBase uudelleen uuteen verkkoon. Muuta langattoman 

verkon asetuksia seuraamalla näitä vaiheita:

1.  Varmista, että puhelin tai taulutietokone on jo 

laitepariyhteydessä QardioBasen kanssa. Jos puhelimesta 

tai taulutietokoneesta ja QardioBasesta ei ole vielä 

muodostettu laiteparia, muodosta laitepari noudattamalla 

kohdan ”Kun käytät QardioBasea ensi kertaa” ohjeita.

2. Napauta Qardio-sovellusnäytön vasemman yläkulman 

Q-valikkoa ja valitse Asetukset.

3. Vieritä näyttöä alaspäin QardioBase-asetuksiin.

4. Valitse Langattoman verkon asetus

5.   Vahvista, että haluat muuttaa QardioBasen nykyisiä 

langattoman verkon asetuksia ja seuraa puhelimesi tai 

tablettisi näytön ohjeita. Syötä uuden langattoman verkon 

nimi ja salasana (jos käytössä).

QardioBasen yhdistämiseen langattomaan verkkoon tarvitaan 

seuraavat tiedot:

• Langattoman verkon tunnus (SSID)

• WPA-/WPA2-salasana (jos käytössä)

Jos sinulla ei ole näitä tietoja, käänny langattoman reitittimesi 

valmistajan puoleen tai kysy neuvoa Internet-palveluntarjoajaltasi
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HOITO JA HUOLTO

•     Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa. Älä upota 

laitetta veteen tai altista sitä liialliselle pölylle, sillä se 

aiheuttaa vahinkoa vaa’alle.

• Älä yritä purkaa vaakaa.

• Pyyhi pinta pehmeällä ja kostealla liinalla. 

• Älä käytä vaa’an pinnalla antiseptisia liinoja, klooria tai 

tiivistettyä lasinpuhdistusainetta.

• Älä koskaan käytä pesuaineita vaa’an puhdistamiseen. Saatat 

aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa vaa’an pinnoitteelle, 

joka suojelee kehon rasvamäärän mittaamiseen käytettäviä 

elektrodeja.

• Älä pudota vaakaa tai altista sitä liialliselle tärinälle.

• Älä pudota esineitä vaa’an päälle.

PARISTOJEN VAIHTO

Kun vaihdat QardioBasen paristot, vaihda 8 uutta alkaliparistoa:

• Avaa vaa’an pohjassa oleva paristokotelo.

• Vaihda kaikki kahdeksan AAA-alkaliparistoa 

samanaikaisesti. Käytä kahdeksaa uutta, pitkäikäistä 1,5 

V:n AAA-paristoa. Älä käytä viimeisen käyttöpäivänsä 

ohittaneita paristoja tai ladattavia paristoja.

• Varmista, että paristojen napaisuus on asetettu oikein. Jos 

paristot ovat väärässä asennossa, akkuneste voi valua ulos 

ja vahingoittaa lattiaa.

• Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja paina sitä, 

kunnes se napsahtaa.
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• Jos AAA-alkaliparistojen akkunestettä päätyy ihollesi tai 

vaatteillesi, huuhtele välittömästi runsaalla puhtaalla 

vedellä.

• Käytä QardioBase-vaa’assa vain kahdeksaa AAA-

alkaliparistoa. Älä käytä muuntyyppisiä AAA-paristoja tai 

minkäänlaisia ladattavia paristoja.

• Vaihtaessasi paristoja aseta kahdeksan AAA-alkaliparistoa 

napaisuuksien mukaan siten kun QardioBasessa on 

esitetty.

• Vaihda AAA-alkaliparistot välittömästi niiden tyhjennyttyä.

• Vaihda kaikki kahdeksan AAA-alkaliparistoa samanaikaisesti; 

älä käytä uusia ja vanhoja AAA-alkaliparistoja sekaisin.

• Jos QardioBasea ei käytetä pitkään aikaan, poista kaikki 

paristot laitteesta.

• Säilytä laitetta puhtaassa, kuivassa ja turvallisessa paikassa.

AAA-ALKALIPARISTOJEN KÄYTTÖ JA SÄILYTYS
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QARDIOBASEN NOLLAUS iOS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSSÄ 

QardioBasen nollaus voi olla tarpeen,  

jos olet liittänyt vaakaan enimmäismäärän puhelimia tai 

taulutietokoneita tai jos suoritat vianmääritystä.

Nollaa QardioBase siirtymällä Qardio-sovelluksen asetuksiin, 

valitsemalla Nollaa ja seuraamalla sovelluksen ohjeita.
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QARDIOBASEN NOLLAUS ANDROID-

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSSÄ  

QardioBasen nollaus voi olla tarpeen, jos olet liittänyt 

vaakaan enimmäismäärän puhelimia tai 

taulutietokoneita tai jos suoritat vianmääritystä.

Nollaa QardioBase siirtymällä Qardio-sovelluksen 

asetuksiin, valitsemalla Nollaa ja seuraamalla 

sovelluksen ohjeita.
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ASIAKASPALVELUN YHTEYSTIEDOT

Voit ottaa yhteyden Qardion asiakaspalveluun osoitteessa 

support.getqardio.com. 

 

KOLMEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Tälle laitteelle myönnetään kolmen vuoden rajoitettu takuu 

ostopäivästä laskettuna. Rajoitettu takuu ei kata paristoja tai 

muita kuluvia osia.

Rajoitettu takuu on voimassa vain käyttäjän esittäessä ostopäivän 

vahvistavan ostokuitin. Rajoitettu takuu raukeaa, jos laite avataan 

tai sitä muutetaan.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat epäasianmukaisesta 

käsittelystä, paristojen vuotamisesta, tapaturmista, 

käyttöohjeiden laiminlyönnistä tai osien normaalista kulumisesta.

Mikäli laite vioittuu takuuaikana, Qardio voi halutessaan lain 

sallimissa määrin (1) korjata tuotteen maksutta käyttäen uusia 

osia tai osia, jotka vastaavat uusia osia toiminnaltaan ja 

luotettavuudeltaan, (2) vaihtaa tuotteen toiminnaltaan 

vastaavaan tuotteeseen, joka on uusi tai joka vastaa uutta 

toiminnaltaan ja luotettavuudeltaan tai (3) palauttaa alkuperäisen 

ostohinnan. Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat 

väärinkäytöstä, tapaturmista tai muista syistä, joihin ei liity 

materiaali- tai työnlaatuvikoja.

Rajoitettu takuu ei sisällä mitään muita takuita, ehtoja tai muita 

sääntöjä, joita ei ole tässä takuuasiakirjassa mainittu, pois lukien 

kuluttajasuojalain mukaiset oikeudet. Jotkut maat eivät salli 

takuun, ehtojen ja/tai oletettujen ehtojen voimassaoloajan 

rajoituksia, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä 

koske sinua.

Qardio ei ole missään tapauksessa korvausvelvollinen (a) 

menetyksistä, jotka eivät aiheudu tämän rajoitetun takuun 

laiminlyönnistä meidän toimestamme, (b) menetyksistä, jotka 

liittyvät mahdolliseen liiketoimintaasi, ansionmenetyksiin, 

tietojen katoamiseen tai mahdollisuuksien menettämiseen. 

Tämän rajoitetun takuun ehdot eivät koske mitään muuta 

korvausvelvollisuutta sellaisia velvollisuuksia lukuun ottamatta, 

joita ei voi lain puitteissa rajoittaa tai rajata pois. Asuinpaikastasi 

riippuen jotkut edellä mainitut rajoitukset tai poisrajaukset eivät 

välttämättä koske sinua. Mikäli tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteys 

Qardioon osoitteessa www.getqardio.com.
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VIANMÄÄRITYS

RATKAISUMAHDOLLINEN SYYONGELMA

Paristot on asennettu, mutta vaaka ei 

käynnisty, kun astut sille tai napautat 

sitä jalallasi.

Langaton verkko ei näy.

QardioBase ei muodosta yhteyttän 

langattomaan verkkoon.

Paristoja ei ole asetettu oikein.

Langattoman verkon signaali on liian 

heikko.

Olet syöttänyt väärän langattoman verkon 

salasanan.

Paristojen varaustaso on liian alhainen.

1) Tarkista AAA-alkaliparistojen napaisuudet ja korjaa 

tarvittaessa.

1) Siirry lähemmäs reititintä.

Jos yhteyden muodostaminen aiheuttaa lisäongelmia, ota 

yhteys asiakastukeen osoitteessa support.getqardio.com

1) Varmista, että syötät oikean langattoman verkon salasanan.

2) Jos QardioBase ei vieläkään muodosta yhteyttä oikean 

salasanan syöttämisen jälkeen, nollaa reitittimesi. Poista 

paristot QardioBasesta ja aseta ne sitten uudelleen. Varmista, 

että olet lähellä reititintä, ja yritä uudelleen.

Jos yhteyden muodostaminen aiheuttaa lisäongelmia, ota 

yhteys asiakastukeen osoitteessa support.getqardio.com

2) Vaihda AAA-alkaliparistot uusiin. Jos ongelma toistuu, ota 

yhteys asiakastukeen osoitteessa support.getqardio.com
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VIANMÄÄRITYS

RATKAISUMAHDOLLINEN SYYONGELMA

Painolukemaa ei näy.

Kehonkoostumusanalyysiä ei 

voida suorittaa.

Liikut liian paljon, kun QardioBase 

yrittää suorittaa mittausta.

Et punnitse itseäsi kuivin ja paljain 

jaloin.

On tärkeää, että seisot paikallasi vaa’an päällä. Jos 

QardioBase havaitsee liiallista liikettä, näet Pysy paikallasi 

-kuvakkeen. Se muistuttaa sinua seisomaan paikallasi, jotta 

QardioBase saa tarkan mittauslukeman. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys asiakastukeen osoitteessa 
support.getqardio.com

Jotta QardioBase voi suorittaa kehonkoostumusanalyysin 

BIA:n avulla, sinun on punnittava itsesi kuivin ja paljain jaloin 

sekä varmistettava, etteivät jalkasi kosketa toisiaan. Vaaka ei 

pysty mittaamaan kehosi koostumusta, jos sinulla on kengät, 

sukat tai sukkahousut jalassa tai jos jalkasi tai vaa’an pinta 

eivät ole puhtaat.

Kehonkoostumusanalyysi on aina poissa käytöstä 

Raskaus-tilassa ja Vain paino -tilassa. Jos saatat olla raskaana 

tai jos sinulla on implantoitava laite kuten sydämentahdistin 

tai defibrillaattori, käytä QardioBasea aina Raskaus-tilassa tai 

Vain paino -tilassa, jolloin kehonkoostumusanalyysi on poissa 

käytöstä tai painosi voidaan mitata turvallisesti.

Olet ottanut käyttöön Raskaus-tilan 

tai Vain paino -tilan.
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VIANMÄÄRITYS

RATKAISUMAHDOLLINEN SYYONGELMA

Kehonkoostumusanalyysiä ei voida 

suorittaa.

Saatu painolukema tuntuu 

epäluotettavalta.

Et ole ottanut käyttöön 

normaalitilaa.

QardioBase on epätasaisella tai 

epävakaalla alustalla.

Jos kehonkoostumusanalyysin suorittaminen on 

kohdallasi turvallista, varmista, että olet ottanut 

normaalitilan käyttöön. Jos ongelma toistuu, ota yhteys 

asiakastukeen osoitteessa support.getqardio.com.

Ympyrän tulee olla kantapäiden kohdalla. Lue lisää 

kohdasta ”Yksityiskohtaiset ohjeet, joilla saat 

tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia”. Jos ongelma 

toistuu, ota yhteys asiakastukeen osoitteessa 

support.getqardio.com.

Muotoilunsa ansiosta QardioBase toimii hyvin useimmilla 

pinnoilla. Jotkut käyttäjät liikkuvat kuitenkin enemmän, kun 

vaaka on sijoitettu pehmeälle alustalle. Liikkuminen voi 

vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Jos kohtaat ongelmia 

suorittaessasi mittauksia pehmeällä alustalla, siirrä vaaka 

kovalle alustalle ja suorita mittaus uudelleen.

Et seiso vaa’alla oikein päin
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VIANMÄÄRITYS

RATKAISUMAHDOLLINEN SYYONGELMA

Saatu painolukema tuntuu 

epäluotettavalta.

Kehonkoostumusanalyysi on 

epätarkka.

Märät hiukset tai märkä keho 

vääristää tuloksia.

Päivittäiset askareet, syöminen ja 

juominen vääristävät tuloksia.

Henkilökohtainen profiilisi sisältää 

vääriä tietoja.

Varmista, että olet täysin kuiva.

Vältä mittauksen suorittamista nautittuasi alkoholia, 

kofeiinia tai muita piristeitä, raskaan urheilusuorituksen 

jälkeen, ison aterian jälkeen tai nestehukkatilanteessa.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys asiakastukeen 

osoitteessa support.getqardio.com

Varmista, että olet syöttänyt tarkat tiedot (pituus, ikä, 

biologinen sukupuoli) Qardio-sovelluksen käyttäjäprofiiliin.

Pyri mittaamaan painosi joka päivä samaan aikaan ja 

samaa vaakaa käyttäen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun 
osoitteessa support.getqardio.com.
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Materiaalit       

Laitteen mitat 

Paino

Näyttö ja ohjaimet 

 

Mittausalue

Mittaustarkkuus 

Käyttöolosuhteet

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Virtalähde

Liitettävyys

QARDIOBASEN TEKNISET TIEDOT

Karkaistu lasi 

ABS-alakotelo

Korkeus 2.2 cm, leveys 32 cm

1,8 kg

LED-näyttö 

Näyttää painon ja kehon koostumuksen, 

Käyttäjävalinta, älykäs palaute, värinäpalaute 

Yksiköt: Kg, lbs, St

5–180 Kg (9–396 lbs)

100 g, 4 anturia

Lämpötila 10~40°C, suhteellinen maksimikosteus 0~ 93 % 

20 °C ~ +60 °C), suhteellinen kosteus 0~90 %

8 x 1,5V alkaliparisto; AAA-koko, toimitettu laitteen mukana.

Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 (b/g/n), WPA / WPA2 -suojausprotokolla
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HÄVITTÄMINEN

Eurooppalaiset direktiivit 2002/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka 

koskevat haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä. Laitteeseen tai sen 

pakkaukseen merkitty symboli merkitsee, ettei tuotetta saa hävittää 

kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Laitteen käyttöiän päätyttyä käyttäjän on vietävä laite sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen tai luovutettava se jälleenmyyjälle uutta laitetta 

hankittaessa. Tuotteen hävittäminen erillään muusta jätteestä ehkäisee mahdollisia 

kielteisiä ympäristö- ja terveysseurauksia, joita voi aiheutua puutteellisista 

hävittämistoimista. Se mahdollistaa myös laitteen materiaalien talteenoton, jonka avulla 

säästetään energiaa ja luonnonvaroja sekä vältetään kielteisiä ympäristöön ja terveyteen 

kohdistuvia vaikutuksia. Mikäli käyttäjä hävittää laitteen sopimattomalla tavalla, häneen 

kohdistuu voimassa olevan standardin mukainen viranomaisrangaistus. Laite ja sen osat on 

valmistettu niiden hävitystarve huomioiden kansallisten tai alueellisten  

säännösten mukaisesti.

FCC-ILMOITUS

Federal Communications Commission -viraston (FCC) ilmoitus 15.21

Varoitus: luvattomat laitteeseen tehdyt muutokset voivat mitätöidä käyttäjän 

laitteistoon kohdistuvan käyttöluvan.

15.105(b)

Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteelle 

asetettuja rajoja FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Nämä rajat on säädetty 

tarjoamaan kohtuullista suojaa haitalliselta häiriöltä, kun laite on asennettu 

kotikäyttöön. Tämä laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi 

aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestinnälle, mikäli asennusta ei ole suoritettu 

ohjeiden mukaisesti. Häiriöttömyyttä ei voida kuitenkaan taata yksittäiselle 

asennukselle. Mikäli laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotolle 

(määritettävissä kytkemällä laite päälle ja pois), käyttäjää kannustetaan pyrkimään 

häiriön poistamiseen ryhtymällä yhteen tai useampaan seuraavista toimenpiteistä:

– Vastaanottoantennin uudelleensuuntaaminen tai siirtäminen. 

– Laitteen ja vastaanottimen välisen etäisyyden kasvattaminen.

– Laitteen kytkeminen eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

– Käänny jälleenmyyjän tai asiantuntevan radio-/TV-teknikon puoleen.
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A. Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15/Industry Canadan ilman lupaa käytettäviä 

radiolaitteita koskevien standardien mukainen. Käyttö on sallittua seuraavien ehtojen 

toteutuessa:

1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja

2) Tämän laitteen on otettava vastaan mahdollinen häiriö, mukaan lukien häiriö, joka 

voi aiheuttaa laitteen epätoivottua toimintaa.

B. Laite ja sen antenni(t) eivät saa sijaita tai toimia minkään muun antennin tai lähettimen 

yhteydessä.

C. Luvattomat laitteeseen tehdyt muutokset voivat mitätöidä käyttäjän laitteistoon 

kohdistuvan käyttöluvan.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS (kannettaville laitteille):

Federal Communication Commission -viraston (FCC) säteilyaltistusilmoitus. Tämä EUT 

noudattaa SAR:ia yleisväestön/hallitsemattomien altistusrajojen suhteen kuten on mainittu 

standardissa ANSI/IEEE C95.1-1999. Se on testattu OET Bulletin 65:n C-liitteen mukaisin 

mittausmenetelmin ja -toimenpitein.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 

radio exempts de license. L’explotation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) il ne doit pas produire de brouillage et

2) L’utilizateur du dispositif doit étre prêt à recepter tout brouillage radioélectrique 

reçu, même si se brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du 

dispositif.

ICES-003. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet

appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC:n radiotaajuussäteilyaltistusilmoitus:

Tämä laitteisto noudattaa FCC:n hallitsemattomalle ympäristölle määritettyjä 

säteilyaltistusrajoja. Loppukäyttäjien tulee noudattaa käyttöohjeita, jotta 

radiotaajuussäteilyä koskevien määräysten noudattaminen toteutuu. Lähetin ei saa sijaita 

tai toimia minkään muun antennin tai lähettimen yhteydessä.

IC Radiation Exposure Statement / IC Déclaration sur la radioexposition.

Tämä EUT noudattaa SAR:ia yleisväestön/hallitsemattomien altistusrajojen suhteen kuten 

on mainittu standardissa IC RSS-102. Se on testattu IEEE 1528 -standardin mukaisin 

mittausmenetelmin ja -toimenpitein. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä siten, 

että säteilyn lähteen ja käyttäjän kehon välillä on vähintään 1,5 cm tilaa.
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RADIOTAAJUUSILMOITUS
 

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet vaativat erityisvarotoimia sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden vuoksi. Ne on asennettava ja huollettava seuraavan kappaleen 

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti. 

 

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden

läheisyydessä:  .

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuuksilla toimivat tietoliikennelaitteet (esim. 

matkapuhelimet) voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin. Muiden kuin erikseen 

mainittujen lisätarvikkeiden tai johtojen käyttö voi johtaa kasvaneisiin päästöihin tai 

heikentyneeseen immuunisuuteen.

Laitteessa käytetään radiotaajuusenergiaa vain laitteensisäisissä toiminnoissa. Siksi sen 

radiotaajuuspäästöt ovat hyvin alhaisia, eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden 

lähettyvillä oleville elektronisille laitteille.

Laite soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa laitoksissa mukaan lukien kotitaloudet sekä tilat, 

jotka on kytketty suoraan kotitalouksia palvelevaan yleiseen pienjännitesähköverkkoon.

Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuus-tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää laitteen 

mitään osaa (mukaan lukien sähköjohdot) lähempänä kuin suositeltava erotusetäisyys, joka 

lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan tarkoitettua yhtälöä käyttäen.

.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jonka ympäristöön säteileviä 

radiotaajuushäiriöitä valvotaan. Muut lisätarvikkeet, muuntimet tai johdot voivat johtaa 

kasvaneisiin päästöihin tai heikentyneeseen immuunisuuteen ja heikentyneeseen 

sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen.

Laitetta ei tule käyttää muiden laitteiden vieressä tai alla/päällä. Jos tätä ei voida välttää, 

käyttöä on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi aiotussa kokoonpanossa.

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet vaativat erityisvarotoimia sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden vuoksi. Ne on asennettava ja huollettava seuraavien sähkömagneettista 

yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuuksilla 

toimivat tietoliikennelaitteet (esim. matkapuhelimet) voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin 

lääkintälaitteisiin. Muiden kuin erikseen mainittujen lisätarvikkeiden tai johtojen käyttö voi 

johtaa kasvaneisiin päästöihin tai yksikön heikentyneeseen immuunisuuteen.
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY 
(WEEE-direktiivi). Käyttöiän päätyttyä laite on hävitettävä 
paikallisen lain ja asetusten vaatimalla tavalla. Näin vältetään 
henkilövahingot ja vähennetään ympäristön saastumista.

Tyypin B soveltuva osa
Huomautus: B = Body (keho)

ValmistajaYleinen varoitus, huomio, vaara
Ole hyvä ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

IP210434

0434

0434

0434

Suojattu yli 12,5 mm:n kokoisilta vierasesineiltä 
(suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä)

KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Merkintään käytettyjen kuvakkeiden merkitykset on esitetty käyttöohjeissa.

SN
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Suunnittelija ja valmistuttaja: Qardio, Inc. Kalifornia, USA.

SEKÄ YHDYSVALTAIN ETTÄ KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

www.getqardio.com

Kahl Handelsvertretung
Add.: Isarstr.33 40699 Erkrath, Germany
Qardio Europe Ltd.
14-16 Dowgate Hill, London, EC4R 2SU
United Kingdom

Tyypin B soveltuva osa 

WEEE

2016

Maahantuoja 
Yhdysvaltoihin 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
Tainan, Taiwan
Tehdas: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
188 Industrial District, Ping Shan Administrative District,
Tang Shia Town, Dongguan, 190, CN, 518055

Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

0434

FCC-tunnus: 2ABF2-888BASE
Sisältää FCC-tunnuksen: 2ADPDGT1216
IC ID: 11885A-888BASE1

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.
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Suunnittelija ja valmistuttaja: Qardio, Inc. Kalifornia, USA. 

KANADA: www.getqardio.com

Tyypin B soveltuva osa

WEEE

2016

Maahantuoja 
Yhdysvaltoihin 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan, Taiwan
Tehdas: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.

Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434
FCC-tunnus: 2ABF2-888BASE
Sisältää FCC-tunnuksen: 2ADPDGT1216
IC-tunnus: 1185A-888BASE1

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.
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Ohjeita ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt

B100 on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
B100:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä.

Päästötesti Vastaavuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeita

RE-päästöt CISPR11 Ryhmä 1
B100:ssa käytetään radiotaajuusenergiaa vain laitteensisäisissä toiminnoissa. Siksi sen radiotaajuuspäästöt 
ovat hyvin alhaisia, eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville elektronisille laitteille.

RE-päästöt CISPR11 Luokka B

B100 soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa laitoksissa mukaan lukien kotitaloudet sekä tilat, jotka on 
kytketty suoraan kotitalouksia palvelevaan yleiseen pienjännitesähköverkkoon.

Harmoniset päästöt

IEC 61000-3-2

Ei sovellu

Jännitteenvaihtelut/

Kohinapäästöt

IEC 61000-3-3

Ei sovellu
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Ohjeita ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen immuunisuus

B100 on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
B100:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä.

IImmuunisuustesti IEC 60601 -testitaso Vastaavuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeita

Sähköstaattinen purkaus IEC 
61000-4-2

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai kaakelia.
Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,
ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30 %.

Nopea sähköinen
transientti/purske IEC
61000-4-4

± 2kV (virransyöttöjohdot)
+ 1kV (syöttö-/lähtöjohdot)

Ei sovellu Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan liikehuoneisto- 
tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5
± 1kV (johto-johto)
± 2kV (johto-maadoitus)

Ei sovellu Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan liikehuoneisto- 
tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Jännitteenlaskut, lyhytaikaiset
häiriöt ja jännitteenvaihtelut
sähköverkossa
IEC 61000-4-11

5 % UT (UT:n lasku 95 %) 0,5 jakson ajan
40 % UT (UT:n lasku 60 %) 5 jakson ajan
70 % UT (UT:n lasku 30 %) 25 jakson ajan
5 % UT (UT:n lasku 95 %) 5 sekunnin ajan

Ei sovellu

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan liikehuoneisto- 
tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos B100:n on toimittava 
jatkuvassa käytössä myös sähkökatkojen aikana, on 
suositeltavaa, että B100 saa virran UPS-virtalähteestä tai 
akusta.

Virran taajuuden (50/60 Hz) 
magneettinen kenttä IEC

3 A/m 3 A/m
B100:n virran taajuuden magneettisten kenttien tulee 
vastata tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto- tai 
sairaalaympäristöä.



Ohjeita ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen immuunisuus

B100 on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
B100:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä.

Immuunisuustesti IEC 60601- testitaso Vastaavuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeita

Johtuva 
radiotaajuus
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 KHz to 80 MHz

Ei sovellu

Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuus-tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää B100:n 
mitään osaa (mukaan lukien sähköjohdot) lähempänä kuin suositeltava erotusetäisyys, joka 
lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan tarkoitettua yhtälöä käyttäen.

Suositeltava erotusetäisyys:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80MHz - 800 MHz
d = 2,3 √P 800MHz - 2,5 GHz 

jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksiminimellisteho watteina (W) 
ja d on suositeltava erotusetäisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähettimien 
ympäristömittausten a mukaisten kentänvoimakkuuksien pitää olla alle 
yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella. Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 
merkittyjen laitteiden läheisyydessä:

Säteilevä 
radiotaajuus
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz to 2,5 GHz

3 V/m

HUOMAUTUS 1     Mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai tarkalleen 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2    Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama 
vaimentuminen ja heijastuminen.

a   Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten 
tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, 
asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa B100:aa aiotaan käyttää, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän 
radiotaajuutta koskevan vaatimustason, olisi B100:aa tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos laitteessa havaitaan epänormaalia toimintaa, on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin kuten esim. siirrettävä B100 toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
b   Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentän voimakkuuksien pitäisi olla alle 3 V/m.
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden ja B100:n väliset suositeltavat erotusetäisyydet

B100 on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jonka ympäristöön säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan. B100:n omistaja tai käyttäjä voi auttaa estämään 
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja B100:n välillä
alla olevan taulukon mukaan tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti.

Lähettimen nimellinen
maksimilähtöteho (W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaaner m

150 kHz to 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz to 800 MHz
d =1,2√P

800 MHz to 2,5 GHz
d =2,3√P

0,01 Ei sovellu 0,12 0,23

0,1 Ei sovellu 0,38 0,73

1 Ei sovellu 1,2 2,3

10 Ei sovellu 3,8 7,3

100 Ei sovellu 12 23

Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei löydy edempänä olevasta taulukosta, suositeltava erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan määrittää käyttäen 
lähettimen taajuuden laskennassa käytettävää yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimilähtöteho watteina (W).

HUOMAUTUS 1     Mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai tarkalleen 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta koskevaa erotusetäisyyttä.
HUOMAUTUS 2    Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa.
Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.



41

Qardio, QardioArm, QardioBase, QardioCore, QardioMD ja 

niiden logot ovat Qardio, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä 

tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

iPhone, iPad, iPod, Apple HealthKit ja Apple Watch ovat 

Apple Inc:in tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity 

Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android ja Google Play ovat 

Google Inc:in tavaramerkkejä. Bluetooth®-merkki ja -logot 

ovat Bluetooth SIG, Inc:in omistamia rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. Qardio, Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. 

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. 

QardioBasea ei tule käyttää minkään sairauden diagnosointiin 

tai hoitoon.

Qardio-tuotteiden käyttö diagnosointiin ja hoitoon on sallittua 

vain yhdessä asiantuntevan lääkärin opastuksen kanssa eikä 

tuotteiden käyttö korvaa lääkärin antamia neuvoja.

Patentteja myönnetty ja haettu.
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