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FIRSTBEAT BODYGUARD 2: TAKUUOHJE JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET 

Laitteen KÄYTTÖTARKOITUS: 

 Firstbeat Bodyguard 2 on tarkoitettu sykevälimittausten suorittamiseen. 

 Laite on kehitetty ensisijaisesti terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisten tarpeisiin. 

 Laite mahdollistaa vuorokausimittausten suorittamisen helposti ja luotettavasti. 

Laitteen ensimmäinen käyttöönotto: 

 Laitteen ohjaimet on asennettava ensimmäisellä kerralla, kun laite kytketään tietokoneen USB-porttiin.  

 Laitteen oletusasetukset on palautettava yhteensopivasta Firstbeat-ohjelmasta (Hyvinvointianalyysi tai SPORTS) löytyvällä 
Asetustyökalulla. 

 Laitteen akku on ladattava ja kello synkronisoitava ennen ensimmäistä mittausta. 

 Laitteen muisti on tyhjennettävä. Laitteen muistissa saattaa olla tehtaan testidataa. 

Laitteen lataaminen: 

 Laitetta ei saa ladata, mikäli laite on kiinni ihmisessä. 

 Vain yhteensopivaa laturia saa käyttää. Osa USB-latureista ei ole yhteensopivia.  

 Laitteen voi ladata tietokoneen USB –portista tai yhteensopivalla verkkovirtakäyttöisellä USB-laturilla. 

Laitteen säilytys ja käyttö:  

 Laitetta on säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä, mielellään pehmustetussa pakkauksessa. 

 Laitetta ei saa säilyttää muiden virtalähteiden tai vahvojen magneettikenttien läheisyydessä. 

 Laitteen kaapelia ei saa solmia tai kiskoa. 

 Laitetta ei saa kiinnittää muualle kuin sille tarkoitettuun paikkaan rintakehälle. 

 Laite on irroitettava lentokentän turvatarkastuksesta ja/tai metallinpaljastimista kuljettaessa. 

 Laitetta ei suositella sydämentahdistimen käytön yhteydessä. 

 Laitteen käyttö on kielletty sellaisissa yhteyksissä, joissa elektronisten laitteiden käyttö on kielletty. 

Muut turvallisuusseikat:   

 Laite ei ole täysin vesitiivis, joten sen käyttö on kielletty vedessä sekä suihkun ja saunan aikana.  

 Laitteen kaapeli on oltava kiinnitettynä mittauksen aikana.  

 Elektrodeissa oleva liima tai johdingeeli voi ärsyttää ihoa. Ärsytyksen välttämiseksi pyyhi iho elektrodien poistamisen jälkeen 
huolellisesti. 

 Jos elektrodit aiheuttavat ihottumaa, käyttö on lopetettava välittömästi ja huolehdittava ihoalueen puhtaudesta. Tarvittaessa voi 
olla yhteydessä lääkäriin. 

 CE-vaatimustenmukaisuus: CE-merkintä osoittaa tuotteen noudattavan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia Euroopan 
unionin direktiivejä 2004/108/EC. 

 FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUS: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän digitaalisten laitteiden vaatimukset seuraavan kohdan 
mukaan: Luokka B, kohta 15.  Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja mikäli sitä ei asenneta tai käytetä 
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Täydellistä radiohäiriöttömyyttä ei voida taata. Mikäli 
laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä muihin laitteisiin, vika voidaan yrittää korjata vaihtamalla laitteen paikkaa. Ota yhteyttä 
Firstbeatiin, mikäli vika jatkuu. Käyttöä koskevat seuraavat ehdot: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän 
laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa häiriöt, mukaan luettuna häiriöt, jotka voivat aiheuttaa virheellisen toiminnan. 
Laite on FCC sertifioitu. FCC:TÄ KOSKEVA VAROITUS: Muutokset, joita Firstbeat ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat 
mitätöidä oikeutesi käyttää tätä laitetta FCC-määräysten mukaisesti. 

laitteen huoltaminen ja puhdistaminen 

 Asiakas ei saa huoltaa mittalaitetta millään muulla tavoin kuin puhdistamalla. Mitään korjaustoimenpiteitä ei saa suorittaa. Kaikki 
itse tehdyt korjaustoimenpiteet johtavat takuun raukeamiseen. 

 Laite on puhdistettava aina ennen kuin se luovutetaan seuraavalle asiakkaalle. Jos laite on likainen sen palautuessa, laite 
suositellaan puhdistettavaksi heti. 

 Puhdistusohjeita on noudatettava tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai muiden puhdistusmenetelmien käyttäminen voi 
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa takuun raukeamisen. 

 Laite on irrotettava tietokoneesta aina ennen puhdistuksen aloittamista ja laitteen kaapeli on oltava kiinni puhdistuksen aikana. 
Kaapelin auki jättäminen saattaa aiheuttaa kosteuden pääsyn laitteen sisään ja siten aiheuttaa piirilevyjen hapettumista, mikä 
johtaa laitteen vaurioitumiseen. 

 Laite ja johto puhdistetaan hankaamalla nihkeällä liinalla, joka on kostutettu kevyesti veteen ja alkoholittomaan 
puhdistusaineeseen.  

 Puhdistuksessa ei saa käyttää juoksevaa vettä tai märkää liinaa siten, että laite voi saada kosteutta sisäänsä. 

 Alkoholipitoisten puhdistusaineiden käyttö ei ole suotavaa.  
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Mahdolliset ongelmatilanteet 
Ongelmatilanteisiin voit etsiä ratkaisua Firstbeatin Tuki-sivustolta, Usein kysyttyä-osiosta: https://www.firstbeat.com/fi/tuki/  
Mikäli ongelmatilanteeseen ei löydy ratkaisua tai laite ei toimi kuten sen pitäisi toimia, ota yhteyttä Firstbeatiin täyttämällä 
huoltopyyntölomake osoitteessa: https://www.firstbeat.com/fi/tuki/ilmoita-viallinen-laite/  
Firstbeatilta otetaan sinuun yhteyttä ja ohjeistetaan jatkotoimenpiteet.  
 
Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen itse korjaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Bodyguardin huollosta ja korjaamisesta vastaa 
Firstbeat.  

Bodyguardin takuuaika 

Bodyguard 2-laitteella on yhden (1) vuoden rajoitettu takuu: 
Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä, laitteen elektroniikan toimivuutta, ohjelmiston toimivuutta ja akun kuntoa määrittelyn 
mukaisissa rajoissa.Takuu ei koske käyttäjän käytöstä aiheutuvia virheitä, kuten muovikotelon rikkoutumista väärästä käytöstä johtuen, 
kaapelia tai sen rikkoutumisesta aiheutuneita toimintaongelmia. 
Tavoiteltu huoltoaika on, että takuunalaiset laitteet palautuvat takaisin viiden (5) arkipäivän aikana siitä, kun laitteet on vastaanotettu 
huollossa. 

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 

Ole hyvä ja hävitä tämä laite asianmukaisella tavalla käsitellen sitä elektronisena jätteenä. Laitetta ei saa heittää roskiin. Laitteen voi 
halutessaan palauttaa Firstbeatille.  

 

FIRSTBEAT BODYGUARD WARRANTY 
 
This warranty covers Firstbeat BODYGUARD heartbeat recording and measurement device ("Product").  
 
Subject to the terms and exclusions below, limited warranty period for the Product is twelve (12) months from the delivery date to customer, 
but in no event for more than fifteen (15) months as from the date of despatch from the factory. Limited warranty provides that each Product 
will be free from substantial faults or defects in material and workmanship at the time of such purchase, and which appear therein under proper 
use. 

 
Firstbeat’s obligations under product warranty are limited, at its discretion and cost, either fix or replace any Product it determines was defective 
at the time of shipment or during the warranty period without undue delay and against a valid claim within reasonable time of the detection 
thereof and in any event prior to the termination of the term of warranty. Claiming party shall cooperate with Firstbeat in providing such 
additional information as may be required for Firstbeat to investigate a valid warranty claim, including shipping the Product back to Firstbeat, 
if so requested. In case shipping is required, claiming party will defray the costs of the shipping.   
 
This warranty does not affect the rights of the consumer valid, in force and in accordance with the mandatory provisions of the national 
legislation, and the rights of the customer towards the reseller pursuant to the purchase/sale agreement and in the event the customer is 
consumer pursuant to the applicable legislation.  
  
The warranty shall not apply and Firstbeat shall not be liable for; 

 
1) ordinary wear and tear;  
2) neglect, accident, improper or unreasonable use, storage, installation or maintenance of the Product, and defects, damages losses and costs 
resulting from these actions by purchaser, end user or third parties; 
3) Products that have been altered, modified, repaired, opened or tampered with anyone else than Firstbeat; 
4) cleaning and washing the adhesive patch sensors of the Product with any other cleaner except the cleaner instructed and advised in the user 
manual or any other document provided with the Product; 
5) use of the Product not in compliance with their respective documentation, user manuals, instructions, and non-conformable with operational 
environment and defects resulting from use of third party technology in connection with products; 
6) accident, fire, power-failure, power surge or other hazard; or 
7) any parts, including batteries, which may have shorter expected lifetime than warranty period. 
 
Claim of a defect of the Product covered by this warranty must be performed to the retailer of the Product or to the Firstbeat’s service and 
technical support. For the service and replacement measures the service requires as detailed as possible description of the defect and the 
contact details.  
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EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, 
REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED 
WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
NONINFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, LAW, 
USAGE, OR TRADE PRACTISE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED APPLICABLE 
LAW. Except as expressly required by mandatory law, the warranty granted herein is construed 
with and interpreted in accordance with the laws of Finland. 
 
IN NO RESPECT SHALL FIRSTBEAT BE LIABLE OF ANY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE PRODUCT 
OR THE USE OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT BASED UPON THE WARRANTY; OR WHETHER 
OR NOT INJURY WAS SUSTAINED BY PERSON OR PROPERTY; OR SUSTAINED BY A THIRD PARTY. 
 
 

 


