
Lietošanas instrukcija
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Mīli savu ķermeni: 
Laipni lūdzam Daysy 
lietotāju pulkā!
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Saturs
6.–8.  lpp. | Drošības norādījumi 
Ko Tev vajadzētu zināt.

9.–21. lpp. | Ierīces darbība 
Kā lietot Daysy.

22.–30. lpp. | Tehniskie dati un garantija 
Ko vēl Tev vajadzētu zināt.
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Par Daysy
Daysy nosaka menstruālā cikla statusu, balstoties uz ķermeņa bazālās temperatūras 
mērījumiem. Daysy parādīs Tavu auglības statusu, izmantojot skrāsu kodu sistēmu. Daysy 
nav kontracepcijas līdzekļa aizstājējs, ne arī medicīniskais termometrs.

Komplektā ietilpst:

– Daysy 
– Sensora aizsargvāciņš aizsargvāciņš 
– Mikro USB kabelis 
– Lietošanas instrukcija 
– Ātrās uzsākšanas pamācība
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Drošības norādījumi
–  Pirms sāc lietot Daysy pirmo reizi, lūdzu, izlasi šo instrukciju un saglabā to, lai 

vajadzības gadījumā pārlasītu atkārtoti.
–  Pirms Daysy lietošanas Tev vajadzētu pilnībā atteikties no hormonālajiem kontracepci-

jas līdzekļiem.
–  Ja Tavs mēnešreižu cikls ir neregulārs, Daysy var būt zināmas grūtības noteikt Tavas 

neauglīgās dienas.
–  Nelieto Daysy, ja Tev parādījušies pirmie menopauzes simptomi, ja Tev nozīmēta 

hormonālā ārstēšana, ja Tu lieto hormonālos kontracepcijas līdzekļus. 
–  Daysy ir piemērota tikai tām sievietēm, kuru cikla garums ir 19–40 dienas.
–  Daysy neaizsargā neaizsargā no seksuāli transmisīvajām slimībām.
–  Vienmēr savu auglības statusu konkrētai dienai nolasi pašā Daysy, nevis lietotnē. 
–  Pirms sāc lietot Daysy pirmo reizi, uzlādē tās akumulatoru līdz galam.
–  Nekad neatver Daysy korpusu.
–  Nekad nekošļā Daysy sensoru.

–  Esi uzmanīga, lai nejauši nenorītu ierīces detaļas. 
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–  BRĪDINĀJUMS: nekad nemēģini pārveidot Daysy konstrukciju.
–  BRĪDINĀJUMS: nelieto Daysy citu elektronisko ierīču tuvumā. Attālumam līdz tām jābūt ne 

mazāk kā 30 cm, pretējā gadījumā iespējami Daysy darbības traucējumi.
–  BRĪDINĀJUMS: izmanto tikai tos kabeļus un rezerves daļas, kas ietilpst ierīces oriģinālajā 

komplektā, pretējā gadījumā iespējami Daysy darbības traucējumi.
–  Nepieļauj Daysy nokļūšanu vidē, kur ir pārāk augsta temperatūra (piemēram, verdošā 

ūdenī).
–  Nepieļauj  Daysy ilgstošu atrašanos tiešos saules staros.
–  Temperatūru vienmēr mēri tikai mutē.
–  Sensora uzgali mutē ievieto uzmanīgi, lai neiestumtu to pārāk dziļi.
–  Neveic mērīšanu ar Daysy, ja tās korpuss ir bojāts.
–  Neveic mērīšanu ar Daysy, ja Tev ir mutes dobuma gļotādas bojājumi.
–  Seko, lai Daysy nenokļūtu zem pārāk smagiem priekšmetiem.
–  Mērījumu veikšanas laikā USB kabelim jābūt ATVIENOTAM no Daysy.
–  Daysy uzlādei izmanto tikai standarta 5 V USB pieslēgvietu (saderīgu ar IEC 60950-1) ar 

maksimālo izejas strāvas stiprumu 1 A un maksimālo jaudu 4,5 W, kā arī kabeli, kas ir īsāks 
nekā 50 cm. Neveic mērīšanu ar Daysy, kamēr tā uzlādējas.
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–  Nekad nedur Daysy ar asiem priekšmetiem.
–  Ja Daysy lietošana Tev radījusi ādas kairinājumu, nekavējoties pārtrauc ierīces 

lietošanu un sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu, cik drīz vien iespējams.
–  Par visiem nopietniem starpgadījumiem saistībā ar ierīci lūdzam informēt ražotāju un 

ES dalībvalsts attiecīgo regulatīvo iestādi.
–  Tava Daysy ir paredzēta tikai Tev, to nedrīkst lietot kopīgi ar citām sievietēm. Ja vēlies 

Daysy nodot nākamajai lietotājai, vispirms obligāti izdzēs no ierīces visus savus datus.
–  Nododot Daysy nākamajai lietotājai, obligāti pievieno arī lietošanas instrukciju. To 

vari lejupielādēt vietnē daysy.me, kur atradīsi arī citu papildinformāciju (lietošanas 
instrukciju latviešu valodā var lejupielādēt vietnē daysy.lv).

–  Lietojot Daysy, Tu vari izmantot visas tajā integrētās funkcijas. Kad Daysy ir izslēgta, 
Tu vari pati notīrīt tās temperatūras sensora uzgali. 

–  Daysy nav kontracepcijas līdzeklis. Nepareizi lietojot ierīci, iespējama nevēlama 
grūtniecības iestāšanās.

–  Nekad neatstāj Daysy bērniem un mājdzīvniekiem pieejamā vietā.

Informācija par mēnešreizēm 
(violeta gaisma)
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Ieskats visu funkciju izmantošanā*

 

 

* 13. lappusē vari apskatīt visas iespējamās ekrāna rādījumu kombinācijas.

Aizsargvāciņš

Mērīšanas 
sensors 

Aktivizēšanas poga

Aktivizēšanas gredzens 
(zila gaisma)

Informācija par mēnešreizēm 
(violeta gaisma)

 Auglīga / iespējami auglīga 
(sarkana gaisma)

Ovulācijas prognoze 
(mirgo sarkana gaisma) 

Neauglīga (zaļa gaisma)

Notiek cikla iepazīšana/cikls ir 
svārstīgs (deg dzeltena gaisma)

Iestājusies grūtniecība 
(deg sarkana, zaļa, dzeltena gaisma)

Mikro USB 
pieslēgvieta
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Pirmais solis: Daysy uzlāde un 
ieslēgšana
1.  Paņem Daysy un pievieno tai komplektā iekļauto USB kabeli.

2.  Kabeļa otru galu pievieno USB pieslēgvietai, kuras jauda ir 5 V un izejas strāvas 
stiprums nepārsniedz 1 A.

3.  Kamēr Daysy uzlādējas, aktivizēšanas gredzena zilās gaismas pārvietosies virzienā 
no augšas uz leju. Kad akumulators būs pilnīgi uzlādējies, zilās gaismas sāks degt 
pastāvīgi.

4.  Pēc uzlādes beigām atvieno kabeli no Daysy. Tagad vari savu Daysy ieslēgt,  vienu 
reizi nospiežot aktivizēšanas pogu. 
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Mērījumu indikatori: 
Ko nozīmē katrs rādījums

Mirgo violeta gaisma: Daysy jautā, vai Tev pašlaik ir mēnešreizes. Ja ir, 
atbildi apstiprinoši, nospiežot aktivizēšanas pogu un turot to nospiestu 
2 sekundes.

Violetā gaisma deg pastāvīgi: Daysy apstiprina, ka ir pieņēmusi Tevis 
ievadīto informāciju par menstruācijām. Ja šos datus ievadīji nejauši 
vai ievadot kļūdījies, vēlreiz nospied aktivizēšanas pogu un turi to 
nospiestu, kamēr violetā gaisma atkal sāks mirgot.

Zilās gaismas riņķo pa apli pulksteņrādītāja virzienā: Daysy mēra 
Tavu ķermeņa temperatūru. Ja vēlies mērīšanu pārtraukt, vēlreiz no-
spied aktivizēšanas pogu un turi to nospiestu 2 sekundes. 
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Otrais solis: temperatūras mērīšana
1.  Lieto Daysy katru rītu pirms piecelšanās no gultas. Vispirms noņem aizsargvāciņu, pēc 

tam vienu reizi nospied aktivizēšanas pogu. Daysy parādīs Tavu auglības prognozi.

2.  Nospied pogu otru reizi, un aktivizēšanas gredzena gaismas sāks riņķot pa apli 
pulksteņrādītāja virzienā. Tagad vari sākt mērīt ķermeņa temperatūru.

3.   Temperatūras sensora uzgali paliec zem mēles pa labi vai pa kreisi no mēles saitītes tā, 
lai Tev būtu ērti aizvērt muti. Mērīšanas laikā mutei jābūt aizvērtai.

4.  Divi pīkstieni „pīp-pīp” nozīmē, ka mērījums iegūts veiksmīgi.*

5.  Pēc temperatūras izmērīšanas ierīce parādīs apstiprināto auglības statusu. Šī 
informācija būs derīga līdz pat 24 stundām vai līdz jauna mērījuma veikšanai nākamajā 
rītā. Ja nepieciešams, tajā pašā dienā Tu vari vēlreiz apskatīt savu auglības statusu, 
vienu reizi nospiežot aktivizēšanas pogu. Nākamajā dienā, pirms mērījuma veikšanas, 
Daysy Tev parādīs prognozējamo auglības statusu.

*  Ja divu pīkstienu „pīp-pīp” vietā atskan zumēšana „grrrr”, tas nozīmē, ka mērīšana nav izdevusies un Tev 
jāmēģina vēlreiz.
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Auglīgo dienu indikatori: 
Ko nozīmē katrs rādījums

Auglīga / 
iespējami auglīga 

Neauglīga Ovulācija (prognoze)

Notiek cikla iepazīšana/cikls ir svārstīgs

Iestājusies grūtniecība
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Trešais solis: menstruāciju datu 
ievadīšana tavā Daysy
Ja aktivizēšanas gredzenā mirgo violetā „menstruāciju” gaisma, tas nozīmē, ka Daysy jautā, 
vai Tev pašlaik ir menstruācijas.

–  Ja Tev ir menstruācijas, atbildi apstiprinoši, nospiežot aktivizēšanas pogu un turot to no-
spiestu tik ilgi, līdz violetā gaisma pārtrauks mirgot un sāks degt pastāvīgi, kā arī atskanēs 
divi pīkstieni.  Datus par menstruācijas apstiprini katru dienu, kamēr Tev būs aktīva 
asiņošana, ne mazāk kā trīs dienas pēc kārtas.

–  Ja Tev nav menstruāciju, nedari neko. Lai violetā gaisma turpina mirgot.

–  Ja Tev ir menstruācijas, bet Daysy violetā gaisma nemirgo: ievadi menstruāciju datus, 
turot nospiestu aktivizēšanas pogu, līdz violetā gaisma sāks degt pastāvīgi.

UZMANĪBU! Pirmā asiņošana pēc hormonālās kontracepcijas lietošanas nav menstruācijas, bet gan hormonu izsauk-
ta asiņošana. Šādu asiņošanu nekādā gadījumā neievadi Daysy kā menstruācijas.
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DaysyView: 
Plašāka informācija par Daysy lietotni

DaysyView sniegs Tev vērtīgu informāciju par Tavu 
ciklu. Turklāt ar lietotnes palīdzību Tu varēsi dalīties šajā 
informācijā ar savu partneri. 

Savā tālrunī ieslēdz Bluetooth®, atver lietotni DaysyView un divas 
reizes nospied Daysy aktivizēšanas pogu. Iedegsies Daysy zilā gais-
ma un atskanēs īsa melodija. Kad zilā gaisma sāks degt pastāvīgi, 
tas nozīmēs, ka savienojums ir izveidots. Pēc tam vienkārši seko 
lietotnē redzamajiem norādījumiem. 
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Temperatūra un auglība: 
Tava cikla gaita

Neauglīga NeauglīgaAuglīga /
iespējami auglīga

Pirmsovulācijas posms Pēcovulācijas fāze

Zemas temperatūras fāze
(individuāli atšķirīgs, 10–35 dienas)

Paaugstināšanās
0,25–0,45 °C

Augstas temperatūras fāze
(samērā konstants, 10–16 dienas)

Ovulācija

ķermeņa bazālā temperatūra
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UZMANĪBU! 
Kā pareizi lietot Daysy
–  Atceries, ka pirmā lieta, kas Tev jāizdara no rīta uzreiz pēc pamošanās un pirms celšanās  

no gultas, ir ķermeņa temperatūras mērīšana. Ja aizmirsi to izmērīt un jau piecēlies no 
gultas, temperatūras mērīšanu tajā dienā izlaid. 

– Ja Tev ir menstruācijas, attiecīgi ievadi šo informāciju ierīcē. 

– Ja temperatūru mērīsi regulāri, Daysy ātrāk iemācīsies pazīt Tavu ciklu. 

–  Daysy lietošanas sākumā Tu redzēsi daudz dzelteno un sarkano dienu. Turpmāko 
3–4  ciklu laikā Daysy mācīsies pazīt Tava menstruālā cikla ritmu, un zaļo dienu skaits 
pakāpeniski palielināsies. 
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Tīrīšana
– Notīri Daysy pirms un pēc katras lietošanas reizes.

–  Daysy Daysy sensoru tīri ar mitru drāniņu. tīri ar mitru lupatiņu. Ja vēlies, vari 
izmantot nedaudz alkohola vai ziepes. Daysy nav ūdensnecaurlaidīga, tādēļ nepieļauj 
ūdens iekļūšanu tās korpusā, samitrini tikai Daysy kakliņu ar sensoru.

Akumulators
Vienu reizi uzlādējot akumulatoru līdz galam, Daysy darbosies 1–2 mēnešus, atkarībā 
no tā, cik bieži ierīci lietosi. Kad akumulators ir gandrīz tukšs, Daysy aktivizēšanas 
gredzena zilā gaisma sāk mirgot ar īsiem intervāliem. Uzlādē akumulatoru ne vēlāk kā 
1 nedēļas laikā. Normāli lietojot, pēc 500 uzlādes cikliem akumulatoru joprojām varēsi 
uzlādēt līdz 80 % no tā ietilpības.

– UZMANĪBU! Neveic temperatūras mērīšanu, kamēr Daysy uzlādējas.
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Kļūdu paziņojumi/ 
Traucējumu novēršana
Spiežot aktivizēšanas pogu, Daysy nereaģē.
Lūdzu, uzlādē Daysy un mēģini to ieslēgt vēlreiz. Ja tas nepalīdz, sazinies ar mūsu klientu 
atbalsta dienestu.

Daysy aktivizēšanas gredzena zilā gaisma mirgo ar īsiem intervāliem. 
Lūdzu, uzlādē Daysy akumulatoru.

Daysy neveic temperatūras mērīšanu.
– Pirms mērīšanas atvieno no ierīces USB kabeli.
–  Ja Daysy izdod skaņu „pīp-pīp”, tas nozīmē, ka šajā dienā temperatūra jau vienu reizi ir 

veiksmīgi izmērīta.

Lai iegūtu vairāk informācijas, izlasi BUJ sadaļu vietnē daysy.lv vai sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu.
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Daysy beidz mērīšanu nevis ar diviem pīkstieniem „pīp-pīp”, bet tā vietā 
izdod zumēšanas skaņu „grrrrrt”.
Mērīšana pārmērīgi ieilga, tika traucēta vai bija neveiksmīga. 
Ievēro šādus ieteikumus:

–  sensoru ievieto ievieto pa labi vai pa kreisi no mēles saitītes, tik dziļi, lai Tev būtu ērti 
aizvērt muti.

– Mērīšanas laikā muti turi aizvērtu.

– Neizvelc Daysy no mutes, kamēr nebūs atskanējuši pīkstieni.

– Ja Tev ir drudzis, Daysy var nepieņemt mērījumu. Šādā gadījumā mērīšanu izlaid. 

– Ja sensors kļuvis kļuvis netīrs, vienkārši notīri to ar mitru drāniņu.

Deg sarkanā gaisma un aktivizēšanas gredzens mirgo ar īsiem 
intervāliem.
Daysy darbojas nepareizi. Lūdzu, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu. 
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Plānoju vairākus mēnešus Daysy nelietot. Kas man jādara?
Ja nelietosi savu Daysy ilgāku laiku, notīri to, pagaidi, kamēr akumulators izlādēsies, un 
novieto uzglabāšanai sausā, vēsā vietā.

Kā Daysy runā ar mani?
– „Pīp-pīp”: Daysy ir apmierināta. Mērījums iegūts veiksmīgi.

– „Grrrrrt”: Daysy ir neapmierināta. Mērīšana neizdevās.

– „Pīp”: ar vienu pīkstienu Daysy apstiprina, ka Tu nospiedi aktivizēšanas pogu.

– Melodija: Daysy tikko ieslēdza Bluetooth®.

Lai iegūtu vairāk informācijas, izlasi BUJ sadaļu vietnē daysy.lv vai sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu.
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Tehniskie dati
Galvenās funkcijas 
Nosaukums un modelis:  Daysy Strāvas avots: iekšējais 
Ietver FCC ID:  WAP2001 IC: 7922A-2001 USB pieslēgvieta: USB 2 Mikro-B

Saderība 
iOS: versija 10.0 un jaunākas Android: Google Android versija 5.0 un jaunākas 
Bluetooth®: versija 4.0 un jaunākas 

Izmēri: augstums/platums/dziļums 13/2,2/4,8cm 
Svars: 38 g EAN kods: 7 629999 05407 3 

Tehniskā informācija 
Lai izmantotu Daysy lietotni, Tev nepieciešams viedtālrunis, kas darbojas ar Bluetooth®, 
vai planšetdators ar OS 10.0 / Android 5.0 vai jaunāku versiju.

Bluetooth®: Bluetooth® 4.1 Frekvence: 2400 – 2480 MHz  
GFSK modulācija: FHSS Uztveršana: 0 dBm
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Indikācijas un kontrindikācijas
Indikācijas: Daysy ir ierīce, kas palīdz sekot menstruālajam ciklam un ir piemērota 
sievietēm, kuru cikls ir regulārs un ilgst 19–40 dienas.

Kontrindikācijas: Tev nevajadzētu lietot Daysy šādos gadījumos:

–  Ja Tev ir veselības traucējumi, kuru dēļ grūtniecība var būt bīstama, piem., pārāk augsts 
vai pārāk zems asinsspiediens, sirds slimības.

–  Ja pastāv riska faktori, kas Tavas grūtniecības laikā var kaitēt gaidāmā bērniņa veselībai, 
piem., Tev ir atkarība no narkotikām vai alkohola, Tu lieto zāles, kas var izraisīt iedzimtus 
defektus. 

–  Ja Tev ir menopauzes simptomi, Tev ir nozīmēta hormonālā terapija, Tu lieto 
hormonālos kontracepcijas līdzekļus. 

–  Ja Tavas menstruācijas ir neregulāras un tādēļ Tava auglības statusa noteikšana var būt 
sarežģīta vai pat neiespējama. 

–  Daysy nav medicīniskais termometrs, to nevajadzētu lietot ķermeņa temperatūras 
mērīšanai drudža vai slimības laikā.

–  Daysy nav pretapaugļošanās līdzeklis. 
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Elektromagnētiskā saderība
Jāievēro īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz ierīču elektromagnētisko saderību 
(EMC). Daysy paredzēta lietošanai mājas apstākļos un nav piemērota profesionālai 
izmantošanai.  

Pārnēsājamās un mobilās RF sakaru ierīces var ietekmēt medicīnisko elektroierīču 
darbību. Daysy atbilst elektromagnētiskās saderības prasībām saskaņā ar standartu EN 
60601-1-2. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu vai 
apmeklē ražotāja vietni daysy.me.

Mērķgrupas profils
Sievietes vecumā no 18 gadiem, kurām ir vismaz deviņu klašu izglītība un kuras prot 
lasīt un rakstīt.
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Ierīces pārbaudes uzlīme
Šāda uzlīme ir piestiprināta Daysy korpusa 
aizmugurē. Šeit sniedzam uzlīmes palielinātu 
attēlu, lai dati būtu salasāmāki.

Valley Electronics AG
CH-8003

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

IP22 yyyy-mmMD
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Vispārīga informācija
Ražotājs

Rūpīgi izlasi šos norādījumus

Uzmanību

CE marķējums

Medicīniska ierīce

LOT numurs / ražošanas datums

Patenta numurs: US 8,998,822

Elektrisko un elektronisko atkri-
tumu savākšana. WEEE: saskaņā 
ar pastāvošajiem tiesību aktiem, 

šo ierīci aizliegts izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem. Tā jānodod pārstrādei 
nolietoto elektronisko ierīču savākšanas 
punktā. 

BF tipa lietojumdetaļas

IP kods: šī ierīce ir aizsargāta pret 
cietu priekšmetu, kuru diametrs pārsniedz 
12,5 mm, un šķidrumu šļakatu iekļūšanu 
korpusā, kad ierīce ir pagriezta par 15°.
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70°C
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93%
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Uzglabāšanas un lietošanas vide
Temperatūras robežas: ierīci drīkst uzglabāt temperatūrā no –20 °C līdz 
45 °C.

Temperatūras robežas: ierīci var brīvi lietot temperatūrā no 5 °C līdz 
40 °C.

Gaisa mitruma robežas: ierīci drīkst uzglabāt vidē, kur relatīvais gaisa 
mitrums nepārsniedz 93%.

Gaisa mitruma robežas: ierīci var brīvi lietot vidē, kur relatīvais gaisa 
mitrums ir no 15 % līdz 93%.

Spiediena robežas: ierīci drīkst uzglabāt vidē ar gaisa spiedienu no 700 
hPa līdz 1060 hPa.

Spiediena robežas: ierīci drīkst pakļaut gaisa spiedienam no 700 hPa 
līdz 1060 hPa. 
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Garantija
Daysy ir ražota ar vislielāko rūpību, izmantojot visaugstākās kvalitātes un tehniskā 
līmeņa materiālus. Katra „Daysy” tiek vairākkārt pārbaudīta un izmēģināta, pirms nonāk 
pie lietotājas.

1.  Garantējam, ka oriģinālajai Daysy garantijas periodā nebūs ar materiāliem saistītu 
trūkumu vai ražošanas defektu. 

2.  Garantijas periods sākas dienā, kad pilnvarotais izplatītājs pārdod jaunu Daysy 
galalietotājai.* Garantija ir spēkā divus gadus.

3.  Garantijas periodā salabosim ierīci, nomainīsim to pret jaunu vai atmaksāsim 
naudu par ierīci. Uz cita veida pretenzijām, it īpaši izdevumiem, kas saistīti ar ierīces 
nozaudēšanu, garantija neattiecas. Garantija nav spēkā arī netiešā kaitējuma 
gadījumos.

* Garantija ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja savu Daysy esi iegādājusies no Valley Electronics oficiālā 
izplatītāja.
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4.  Garantija neattiecas uz tādu kaitējumu, kas radies ierīces nepareizas lietošanas dēļ, 
īpaši ja ierīces korpuss ir ticis atvērts, ja sabojāta pārbaudes uzlīme vai ierīce tikusi 
pakļauta citai ārējai iedarbībai. 

5.  Garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja lietotāja par trūkumu paziņojusi ne vēlāk kā 
divu nedēļu laikā kopš tā konstatēšanas brīža. Pēc trūkuma konstatēšanas Daysy vairs 
lietot nedrīkst. Tā jānodod atpakaļ oficiālajam izplatītājam, izmantojot drošu pasta 
pakalpojumu un pievienojot oriģinālā pirkuma čeku.

Ja Tev radušies jautājumi vai Tu vēlies iegūt plašāku informāciju, sazinies ar „Daysy” 
pārstāvi savā mītnes valstī. 

©  Valley Electronics AG, Cīrihe. Visas tiesības aizsargātas, 18.02.2019. 
Daysy ir  Valley Electronics AG reģistrēta preču zīme.
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Pārskats: ko nozīmē Daysy rādījumi?
Statusa rādījums M gaisma Gredzens Nozīme

Sarkana Zaļa Dzeltena Violeta Zila

Deg – – – – Auglīga / iespējami auglīga

Mirgo – – – – Ovulācija (prognoze)

– Deg – – – Neauglīga

– – Deg – – Notiek cikla iepazīšana / cikls ir svārstīgs

Deg Deg Deg – – Iestājusies grūtniecība

Mirgo Mirgo Mirgo – – Iespējama grūtniecība

– – – Mirgo – Daysy lūdz ievadīt menstruāciju datus

– – – Deg – Šīs dienas menstruāciju dati ir apstiprināti

– – – – Rotē Temperatūras mērīšana

– – – – Mirgo Jāuzlādē baterija

– – – – Paceļas Baterija lādējas

– – – – Deg Baterija uzlādēta

– – – – 1 gaisma deg Bluetooth® ieslēgts


