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1. Saavutettavuus 

Orla Etämittaus sovellus on saavutettavuusarvioitu ja sitä on mahdollista käyttää mm. puheli-
men ruudunlukuominaisuuksilla. Toiminnan varmistamiseksi puhelimen kieliasetuksen tulee olla 
sama kuin sovelluksessa asetettu kieli. 

Palvelun saavutettavuusarviointi on kohdistettu mobiilisovelluksen käyttämiseen. Palveluun 
kytkettävien mittalaitteiden soveltuvuus tulee arvioida potilaille erikseen. 

Sovelluksen käyttämä ohjelmistoalusta ei tue ns. kohdistusjärjestys-piirrettä Android käyttöjär-
jestelmää käyttävissä puhelimissa. iOS käyttöjärjestelmää käyttävissä puhelimissa tämä piirre 
toimii. Android käyttöjärjestelmää käytettäessä suosittelemme käyttämään ruudunlukijan ns. 
näytön tutkiminen -toimintoa jossa sormea kuljetetaan kosketusnäytöllä, jolloin ruudunlukija 
kertoo mikä kohde on milloinkin sormenpään kohdalla. 

Käyttääksesi ulkoista näppäimistöä iOS käyttöjärjestelmää käyttävissä puhelimissa, tulee täysi 
näppäimistökäyttö kytkeä päälle: Asetukset ➔ Käyttöapu ➔ Näppäimistöt ➔ Täysi näp-
päimistökäyttö. 

Käytettäessä ulkoista näppäimistöä navigointiin, käytössä ovat mm. seuraavat näppäimet: 

Komento iOS Android 

Siirry eteenpäin Tab Tab 

Siirry taaksepäin Shift-Tab Shift-Tab 

Siirry seuraavaan kohteeseen Ctrl-Tab Alt-Shift-Vasen nuoli 

Siirry edelliseen kohteeseen Shift-Ctrl-Tab Alt-Shift-Oikea nuoli 

Siirry tiettyyn suuntaan Nuolinäppäimet Nuolinäppäimet 

Valitse nykyinen kohde Välilyönti Enter 

 

iOS käyttöjärjestelmää käyttävillä puhelimilla Siirry seuraavaan kohteeseen -komentoa tarvi-
taan erityisesti ohjelman pääsivulla päästäksesi Suorita mittaus -painikkeeseen ja omahoito-
ohjelmassa Varfariinikortti-sivulla annostuskoon muuttamiseen. 

Lisätietoa iOS käyttöjärjestelmää käyttävien puhelimien näppäimistökäytöstä löydät puhelimen 
asetuksista: Asetukset ➔ Käyttöapu ➔ Näppäimistöt ➔ Täysi näppäimistökäyttö ➔ Komen-
not. 

Lisätietoa Android käyttöjärjestelmää käyttävien puhelimien näppäimistökäytöstä ruudunluki-
jan kanssa löydät puhelimen asetuksista: Asetukset ➔ Helppokäyttöisyys ➔ Näytönlukija ➔ 
Asetukset ➔ Näppäim. pikakuvakkeet. Lisätietoja löytyy myös verkosta osoitteesta 
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6110948?hl=fi. 

Saavutettavuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella saa-
vutettavuus@orladtx.com. Palvelun saavutettavuusseloste on saatavilla verkosta osoitteesta 
https://orladtx.com/fi/saavutettavuusseloste-inr/. 

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6110948?hl=fi
mailto:saavutettavuus@orladtx.com
mailto:saavutettavuus@orladtx.com
https://orladtx.com/fi/saavutettavuusseloste-inr/
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2. Tietosuoja 

Käsittelemme tietojasi ainoastaan terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa tekemiemme so-
pimusten mukaisesti ja terveydenhuollon palveluntarjoajan ohjeistuksia noudattaen. Tietosi on 
turvattu asianmukaisilla suojauskeinoilla ja niitä säilytetään kunnes terveydenhuollon palvelun-
tarjoaja ohjeistaa meitä poistamaan ne. 

Koska käsittelemme potilastietoja ainoastaan terveydenhuollon palveluntarjoajien puolesta, et 
voi suoraan käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi meidän kauttamme. Sen sijaan sinun tulee 
ottaa yhteyttä terveydenhuollon palveluntarjoajaasi, joka ohjeistaa meitä tekemään tarvittavat 
toimenpiteet. 

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoit-
teella privacy@orladtx.com. Lisätietoja tietosuojasta on saatavilla verkosta osoitteesta 
https://orladtx.com/fi/tietosuoja/. 

  

mailto:privacy@orladtx.com
https://orladtx.com/fi/tietosuoja/
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3. Tietoa mittauksesta 

Olet saanut käyttöösi Orla Etämittaus -sovelluksen sekä 
CoaguChek® INRange -mittalaitteen (Kuva 1). CoaguChek® IN-
Range -mittalaitteella ja CoaguChek XS PT Test PST -testeillä 

Orla Etämittaus -sovellus ohjaa sinua mittauksen suorittami-
sessa ja lähettää mittauksen jälkeen mittausarvot automaatti-
sesti ammattilaisen tietoon. Käsittele laitetta ja puhelinta varo-
vasti. 

Huolehdi, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa ja pidä pu-
helin aina päällä. Varmista, että puhelimesi bluetooth-yhteys on 
päällä. 

Huomioi, että laite on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen 
käyttöösi. Kaikki sillä suoritetut mittaukset välittyvät terveys-
tietoihisi. Käytä laitetta tarkasti ohjeiden mukaan sekä huolehdi 
siitä, ettei laite joudu lasten käsiin. 

Tämä ohje yhdessä sovelluksessa olevan ohjeistuksen kanssa 
auttaa sinua INR-arvojesi mittaamisessa. Lue tarkasti myös 
CoaguChek® INRange -mittalaitteen mukana tuleva käyttöohje, 
jossa on kaikki tarvittavat tiedot sen käytöstä ja huollosta. Tu-
tustu lisäksi testiliuskojen pakkausselosteeseen. 

  

Kuva 1 
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4. Kokoonpano 

Toimiakseen Orla Etämittaus vaatii seuraavan kokoonpanon: 

• Puhelin 
 

• Etämittaus -sovellus 
Ajantasaisen sovelluksen saa ladattua puhelimen sovelluskaupasta 
 

• Mittalaite tarvikkeineen (ml. oma ohje) 
 

• Etämittauksen käyttöohje (tämä) 
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5. Puhelimen valmistelu 

5.1. Android 
Huomioithan, että puhelimessasi on oltava käytössä Android 7.0. käyttöjärjestelmäversio tai sitä 
uudempi. Käytössä olevan version voit tarkistaa Asetukset / Yleiset / Tietoja laitteesta / Android 
versio. 

Orla Etämittaus -sovelluksen lataaminen puhelimeen: 

 

1. Käynnistä puhelin ja poista lukitus. Etsi 
alkunäytö(i)ltä Play Kauppa ja paina 
kuvaketta (Kuva 2). 

2. Kirjoita Orla Etämittaus ruudun ylälai-
taan avautuvaan tekstikenttään. Tä-
män jälkeen paina suurennuslasia. 
(Kuva 3). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valitse Orla Etämittaus -sovellus pai-
namalla kuvakkeesta (Kuva 4).  

4. Aloita asennus painamalla Asenna 
(Kuva 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Kuva 3 

Kuva 4 Kuva 5 
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5. Asennus on valmis, kun näyttöön il-
mestyy teksti Avaa (Kuva 6). Huo-
maathan, että asennus saattaa kestää 
jonkin aikaa (riippuu verkkoyhteyden 
nopeudesta).  

6. Voit nyt avata Orla Etämittaus -sovel-
luksen tai poistua painamalla Kotiva-
likko-painiketta. 

7. Kun avaat sovelluksen ensimmäistä 
kertaa, Orla Etämittaus pyytää käyttö-
oikeudet tarvittaviin kohteisiin (Si-
jainti, Kuvat/media/tiedostot, 
Bluetooth-yhteys). Paina Hyväksy, 
jotta voit asentaa sovelluksen (Kuva 7). 
Huomaathan, että Orla Etämittaus ei 
käytä kuva- ja mediatiedostojasi tai si-
jaintiasi, mutta näiden kategorioiden 
alla myönnetään samalla lupa mit-
taustulosten siirtämiselle puhelimen ja mittalaitteen välillä. 

 

 

5.2. iOS 
Huomioithan, että puhelimessasi on oltava käytössä iOS 9.0. tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä-
versio. Käytössä olevan version voit tarkistaa Asetukset / Yleiset / Tietoja / Versio. 

Orla Etämittaus -sovelluksen lataaminen puhelimeen: 

 

1. Käynnistä puhelin ja avaa lukitus. Etsi 
alkunäytö(i)ltä App Store ja paina ku-
vaketta (Kuva 8). 

2. Paina suurennuslasin kuvaa (Kuva 9) 
ja kirjoita Orla Etämittaus ruudun ylä-
laitaan avautuvaan tekstikenttään. 
Tämän jälkeen Etsi. 

 

 

 

 

Kuva 6 Kuva 7 

Kuva 9 Kuva 8 
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3. Lataa Orla Etämittaus -sovellus pai-
namalla latauspainiketta (Kuva 10). 
Sovellus asentuu automaattisesti. 
Huomaathan, että asennus saattaa 
kestää jonkin aikaa (riippuu verkko-
yhteyden nopeudesta). 

4. Asennus on valmis, kun näyttöön il-
mestyy teksti Avaa (Kuva 11). Voit 
nyt avata Orla Etämittaus -sovelluk-
sen tai poistua painamalla Kotiva-
likko-painiketta.  

 

 

 

 

 

5. Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, salli sovel-
luksen lähettää sinulle ilmoituksia painamalla OK 
(Kuva 12). Jos et salli ilmoituksia mm. mittauksesta 
muistuttavat hälytykset jäävät pois. 

 
 
 
 
 
 

5.3. Puhelimen asetukset 
Toimiakseen luotettavasti Orla Etämittaus -sovellus vaatii, että tietyt puhelimen käyttöjärjestel-
män asetukset on asetettu tässä dokumentissa ohjeistetulla tavalla. Orla DTx ei voi taata sovel-
luksen täyttä toimivuutta, mikäli puhelimen asetukset eivät vastaa tämän dokumentin ohjeis-
tusta. 

5.3.1. Bluetooth 
Puhelimen Bluetooth-yhteyden tulee olla käytössä. Ilman Bluetooth-yhteyttä puhelimen ja mitta-
laitteen välinen tiedonvaihto ei toimi. 

5.3.2. Näytön lukitus 
Puhelimen näytön aikakatkaisu tulee määrittää mahdollisimman suureksi. Pienin yhteensopiva 
aikakatkaisu on 5 minuuttia. 

On suositeltavaa asettaa puhelimen näyttöön lukitus salasanalla, suojakoodilla tai -kuviolla. Näin 
puhelimesi ja Orla Etämittaus -sovellus on suojattu asiattomalta käytöltä. 

5.3.3. Lentotila 
Lentotila ei voi olla käytössä. 

Kuva 12 

Kuva 10 Kuva 11 
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5.3.4. Virransäästö 
Virransäästö tulee ottaa pois käytöstä. Virransäästön ollessa käytössä voi sovelluksen tekstit olla 
vaikeasti luettavia pimeän näytön vuoksi. Virransäästö voi myös aiheuttaa sen, että puhelin ei 
hälytä tekemään mittausta. 

5.3.5. Päivämäärä ja kellonaika 
Mittaustulosten seurannan ja raportoinnin kannalta on tärkeää, että puhelimen päivämäärä ja 
kellonaika on asetettu oikein. 

5.3.6. Verkkoyhteys 
Mittaustulosten siirtymisen kannalta on tärkeää, että puhelimella on käytettävissä datayhteys. 
Mittauksia voi tehdä myös ilman datayhteyttä, jolloin mittaustulokset siirtyvät terveydenhuollon 
ammattilaisen nähtäväksi seuraavan kerran, kun datayhteys on saatavilla. 
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6. Mittalaitteen yhdistäminen puhelimeen 

6.1. Android 
Ensimmäisellä mittauskerralla CoaguChek® INRange -mittalaite tulee yhdistää puhelimeen. 

1. Mene Android-puhelimessa kohtaan Asetukset → Bluetooth 

2. Jos sinulla on aiemmin ollut CoaguChek® -mittalaite yhdistettynä puhelimeen, tulee vanha 
paritus ensin poistaa. Laite näkyy pariksi liitettyjen laitteiden listalla. Kosketa oikeassa reu-
nassa olevaa ratasta laitteen kohdalla. Näin pääset näkymään, jossa voit erottaa laitteen eli 
poistaa parituksen (Kuva 13). Jos pariksi liitettyjä CoaguChek®-mittalaitteita ei ennestään 
ole, voit hypätä tämän kohdan yli ja palata Bluetooth-näkymään. 

 

 

3. Käynnistä CoaguChek®-mittalaite 

4. Mene kohtaan Asetukset → Tiedonsiirto → Bluetooth  

5. kyllä. Jos mittalaite kysyy, haluatko 
poistaa vanhan parituksen ja tehdä uuden parituksen? Vastaa kyllä. 
 

6. Puhelimessa Bluetooth-näkymässä näkyy käytettävissä olevissa laitteissa "CoaguChek". Va-
litse se, jolloin se siirtyy pariksi liitettyihin laitteisiin (Kuva 14). Myös mittalaiteessa näkyy, 
että paritus onnistui. 

 

 

 

 

7. Paritus on valmis ja voit aloittaa mittaukset. 

 

 

Kuva 13 

Kuva 14 
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6.2. iOS 
Ensimmäisellä mittauskerralla CoaguChek® INRange -mittauslaite tulee yhdistää puhelimeen. 

Huom.! Jos samaan puhelimeen on aiemmin ollut yhdistettynä toinen CoaguChek®-mittalaite, tu-
lee puhelimen asetuksista käydä ensin poistamassa vanha paritus (Asetukset → Bluetooth → 
valitse CoaguChek ja paina Unohda tämä laite). 

 

1. Aloita yhdistäminen painamalla näy-
tön alalaidasta Asetukset. Valitse sen 
jälkeen Yhdistä mittari. (Kuva 15) 

2. Seuraavaksi puhelin antaa yksityis-
kohtaiset ohjeet yhteyden muodosta-
miseksi (Kuva 16). Seuraavilla mit-
tauskerroilla puhelin yhdistyy auto-
maattisesti, joten tätä vaihetta ei tar-
vitse toistaa. 

 

 

  

Kuva 15 Kuva 16 
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7. Mittauksen valmistelut 

1. Pese kädet lämpöisellä vedellä ja kuivaa ne hyvin. 
2. Ota esille pistoskynä, testiliuskapurkki, mittalaite, älypuhelin sekä paperia (ja laastari). 
3. Avaa ensin pistoskynä ja aseta lansetti paikoilleen (Kuva 17). Tämän jälkeen sulje pistoskynä 

ja säädä pistosyvyys sopivaksi kääntämällä pistoskynän kärkeä. Mitä isompi numero, sitä sy-
vempi on pisto sormeen.  
 
Muista että lansetti on kertakäyttöinen! 

 

  

Kuva 17 
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8. Mittauksen aloittaminen 

1. Käynnistä Etämittaus painamalla sovelluksen ikonia puhelimen 
näytöllä tai painamalla hälytysilmoitusta. 

2. Kun mittausohjelma on päivittynyt puhelimeen, tulee näkyviin 
Mittaukset-sivu (Kuva 18), jossa näkyy INR-mittaus -mittausoh-
jelma. Aloita mittaus painamalla Suorita mittaus. 

Jos terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt muutoksia mit-
tausohjelmaasi, saat päivitetyn ohjelman näkyviin, pyyh-
käisemällä ruutua ylhäältä alaspäin Mittaukset-sivulla. 

 

 

 

 

3. Käynnistä mittalaite työntämällä testiliuska mittalaitteeseen (Kuva 19). Muista sulkea testi-
liuskapurkin kansi heti, kun olet ottanut testiliuskan. Jos et ole vielä laittanut käytössä olevan 
testiliuskapurkin koodisirua mittariin, aseta se nyt mittariin (Kuva 20). Jokaiselle liuskapur-
kille on oma siru. 
 
 

 

 

  

Kuva 18 

Kuva 19 Kuva 20 
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9. Ihopistonäytteen ottaminen 

1. Pistä kuivan ja lämpöisen sormenpään sivuun (Kuva 21). Kun mittalaitteen näytöllä juoksevat 
sekunnit 180:stä alaspäin ja näytöllä näkyy testiliuskan ja veripisaran kuva (Kuva 22), sinulla 
on 3 minuuttia aikaa asettaa veripisara testiliuskalle. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aseta ensimmäinen veripisara testiliuskalle 15 sekunnin kuluessa pistosta (Kuva 23). Huo-
lehdi siitä, että veripisara on noin puolukan kokoinen (8 mikrolitraa). Testiliuska imee veren 

testiliuska veripisaran alle. 

 

 

 

 

 

 

3. Mittari antaa äänimerkin ja oikein merkin näytölle kun verta analysoidaan (Kuva 24). Lopuksi 
näytölle ilmestyy mittaustulos (Kuva 25). 

  

Kuva 21 

Kuva 22 

Kuva 23 

Kuva 24 Kuva 25 
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10. Mittaustulos 

1. Siirrä mittaustulos älypuhelimeen painamalla mittalaitteesta Siirrä tiedot (Kuva 26). Odota 
kunnes mittaustulos näkyy älypuhelimen näytöllä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jos tuloksesi on viitearvojen mukainen, lopeta mittaus painamalla puhelimen sovelluksesta 
Valmis. 
 

3. Jos tuloksesi on alle tavoitetason, huomattavasti alle viitearvon (Kuva 27), yli viitearvon tai 
huomattavasti yli viitearvon, paina Jatka päästäksesi antamaan lisätietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26 

Kuva 27 
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4. Valitse sovelluksen antamista vaihtoehdoista (Kuva 28) mahdollinen syy tai syyt INR-arvon 
muutokseen ja paina Jatka. Seuraavalla sivulla (Kuva 29) on mahdollista kirjoittaa omin sa-
noin lisätietoja.  

  

Kuva 28 

Kuva 29 
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11. Varfariinikortti 

11.1. Omamittaus 
Kun mittaus on suoritettu, siirryt lopuksi varfariinikortille (Kuva 
30), jossa näet lääkitystietosi ja seuraavan mittausajankohdan. 

Jos olet omamittauspotilas, terveydenhuollon ammattilainen te-
kee tarvittavat muutokset lääkitykseesi ja mittausajankohtaan 
mittaustulostesi pohjalta. Nämä tiedot ovat aina nähtävillä varfa-
riinikortilla. 

Pääset selaamaan menneiden ja tulevien viikkojen lääkitystietoja 
varfariinikortin yläreunan nuolinäppäimistä. 

Varfariinikortille voit siirtyä myös suoraan sovelluksen etusivun 
painikkeesta. 

 

 

 

 

 

11.2. Omahoito 
Kun mittaus on suoritettu, siirryt lopuksi varfariinikortille (Kuva 
31), jossa näet lääkitystietosi ja seuraavan mittausajankohdan. 

Jos olet omahoitopotilas, voit muokata lääkitysannostustasi ja 
mittausajankohtaa mittaustulostesi pohjalta. 

Pääset selaamaan menneiden ja tulevien viikkojen lääkitystietoja 
varfariinikortin yläreunan nuolinäppäimistä. 

Varfariinikortille voit siirtyä myös suoraan sovelluksen etusivun 
painikkeesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30 

Kuva 31 
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11.2.1. Annostuksen muuttaminen 
Valitsemalla varfariinikortilta Muuta annostusta siirryt si-
vulle, josta voit asettaa uuden lääkeannostuksen (Kuva 
32). 

Valitse ensimmäiseksi uuden annostuksen alkamisajan-
kohta ja lääkkeen vahvuus. Tämän jälkeen voit muokata 
päiväkohtaista annostusta + ja - -painikkeilla. 

Voit myös valita saman annostuksen jokaiselle päivälle 
valitsemalla Käytä samaa annostusta päivittäin. 

Lopuksi valitse Tallenna hyväksyäksesi tekemäsi muu-
tokset. 

 

  

Kuva 32 
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11.2.2. Mittausajankohdan muuttaminen 
Valitsemalla varfariinikortilta Muuta mittausaikaa siirryt si-
vulle, josta voit asettaa uuden mittausajankohdan (Kuva 
33). 

Valitse ensimmäiseksi seuraavan mittauksen päivämäärä 
ja kellonaika. Tämän jälkeen voit asettaa mittaukselle tois-
tuvuuden, eli sen kuinka usein hälytys toistuu. 

Lopuksi valitse Tallenna hyväksyäksesi tekemäsi muutok-
set. 

 

  

Kuva 33 
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11.3. Varfariinikortin infosivu 
Valitsemalla varfariinikortin oikeasta yläkulmasta i-napin, 
siirryt varfariinikortin infosivulle (Kuva 34), jossa kerrotaan 

• varfariinikortin symbolien selitteet 

• hoitosi tavoitetaso 

• hoitosi indikaatio 

• ohjelman kesto 

• perustietoa varfariinikortin käytöstä 

Valitsemalla Takaisin pääset takaisin varfariinikortille. 

  

Kuva 34 
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12. Mittauksen lopettaminen 

Poista käytetty lansetti kynästä ja laita se hävitettäväksi tarkoitettujen terävien tarvikkeiden as-
tiaan. Poista käytetty testiliuska mittarista ja heitä se roskiin. 

Poistu ohjelmasta puhelimen Kotivalikkopainikkeella (Home button) tai -eleellä. Sovellus ilmoit-
taa sinulle taas, kun on aika suorittaa seuraava mittaus. Mittalaite sammuu itsestään kahden mi-
nuutin kuluttua. Älä sulje sovellusta sovellushallinnasta vaan anna sen toimia taustalla. 

Sovellus lähettää mittaustiedot ammattilaisen katsottavaksi heti kun mittaus on suoritettu. Mikäli 
verkkoyhteyttä ei ole saatavilla, sovellus jatkaa yrittämistä kunnes lähetys onnistuu. Mittaushis-
toriassa lähetetyt mittaukset on merkitty vihreällä oikein-merkillä ja vielä lähettämistä odottavat 
mittaukset punaisella huutomerkillä. Pääset tarkastelemaan mittaushistoriaasi sovelluksen etu-
sivun Mittaushistoria-painikkeesta. Suosittelemme tarkistamaan aika-ajoin että kaikki mittaukset 
on lähetetty onnistuneesti.  
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13. Notifikaatiot muutoksista 

Jos terveydenhuollon ammattilainen käy muokkaamassa tietojasi INR-mittausohjelmassa, kuten 
lääkityksen annostusta ja/tai seuraavaa mittausajankohtaa, tulee tästä ilmoitus myös puheli-
meen. Ilmoitus näkyy myös sovelluksen pääsivulla (Kuva 35). 

Muutokset ovat tarkemmin nähtävissä varfariinikortilla (Kuva 36). Ilmoitus muutoksista katoaa 
painettaessa OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 35 

Kuva 36 
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14. Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää terveydentilaan, lääkkeen annostukseen tai muuhun vastaavaan asiaan 
liittyen, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Älä tee hoitoon liittyviä päätöksiä keskustelematta siitä ensin terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa. 

Hoitajan yhteystiedot: 

Nimi:  __________________________________________ 

Puhelin:  __________________________________________ 

Sähköposti:  __________________________________________ 

 

Jos ongelma liittyy Etämittaus-sovellukseen, ota yhteyttä:  

Potilaan tekninen käyttäjätuki 

Puhelin: +358 50 435 2071 

Sähköposti: potilastuki@orladtx.com 

 

Mittalaitteeseen liittyvissä ongelmissa, katso tarkemmat ohjeet mittalaitteen käyttöohjeesta. 

Mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle sekä toimivaltaiselle viran-
omaiselle. 
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