
HENKILÖKOHTAISET DIABETESTIETOSI
HOITOPÄÄTÖSTEN TUEKSI

MEDTRONIC
CARELINKTM

PERSONAL
-OHJELMISTON OPAS

Milloin tahansa, missä tahansa
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto



Lataamalla tietosi 
CareLink™ Personal 
-ohjelmistoon voit 
saavuttaa paremman 
HbA1c-arvon kuin silloin, 
kun et lataa tietojasi.1,2

HENKILÖKOHTAISET DIABETESTIETOSI
HOITOPÄÄTÖSTEN TUEKSI

TERVETULOA 
CARELINK™ PERSONAL -OPPAASEEN

Toivomme sinun saavan kaiken irti  
CareLink™ Personal -ohjelmistosta 
tämän oppaan avulla.



OPPAAN 
SISÄLTÖ

Tervetuloa CareLink™ Personal -oppaaseen

CareLinkTM  Personal -ohjelmiston hyödyt

Tilin rekisteröiminen

CareLinkTM Personal -lataussovelluksen 
asentaminen

Laitteen tietojen lataaminen  
CareLinkTM  Personal -ohjelmistoon

Raporttien luominen

Luotujen raporttien tulkinta 

Kysymyksiä ja vastauksia
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CARELINKTM PERSONAL -OHJELMISTON 
HYÖDYT

MIKÄ
CARELINK™ PERSONAL -OHJELMISTO ON?

MIKSI
CARELINK™ PERSONAL -OHJELMISTOA 
KANNATTAA KÄYTTÄÄ?
     Seuraa henkilökohtaista kehitystä ja suuntauksia 
     CareLink™-ohjelmiston raporttien avulla.
     Valmistaudu diabetesvastaanottoihin ja nopeuta niitä.
     Varmuuskopioi asetukset.
     Jaa tietosi hoitotiimin kanssa etänä, käymättä vastaanotolla.
     Yhdistä insuliinipumppusi MiniMed™ Mobile -sovellukseen ja lataa  
     ja tarkastele tietojasi yhteensopivan älypuhelimen kautta.

CareLink™ Personal -ohjelmisto on Medtronicin verkkopohjainen diabetestietojen  
hallinta-alusta potilaille ja hoitokumppaneille. Se kerää kaikkien Medtronicin  
insuliinipumppujen, jatkuvatoimisten glukoosinseurantajärjestelmien ja yhteensopivien  
verensokerimittareiden tiedot ja tallentaa ne verkkoon helposti käytettäviksi raporteiksi.

TUTUSTU OHJELMISTOON
https://carelink.minimed.eu

HENKILÖKOHTAISET DIABETESTIETOSI
HOITOPÄÄTÖSTEN TUEKSI
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OMA 
CARELINKTM PERSONAL -OHJELMISTOSI

TÄMÄN OPPAAN OMISTAA:

CARELINKTM PERSONAL -OHJELMISTON HYÖDYT MINULLE:

HUOMIOITA CARELINKTM PERSONAL -OHJELMISTOSTA:
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TILIN
REKISTERÖIMINEN

YKSIN- 
KERTAINEN  
TILIN  
REKISTERÖIMIS-
PROSESSI

Mene osoitteeseen  
www.Carelink. minimed.eu.  
Valitse maa ja haluamasi kieli ja 
napsauta Luo tili.

Sinut ohjataan suostumussopimus- 
prosessin läpi. Suostumuksesi vaaditaan  
tilin luomista varten. Varmista, että vierität  
jokaisen sivun alaosaan ja teet valintasi.

Vahvista maa ja kieli.

Täytä olennaiset tiedot niille  
tarkoitettuihin kenttiin. Vinkki:  
Salasanan on oltava vähintään  
8 merkkiä pitkä. Sinulla on oltava  
pääsy antamaasi sähköposti- 
osoitteeseen tilin varmennusta varten.

Syötä sähköpostitse saatu vahvistuskoodi. 

Vahvista, että et ole robotti. Sinua  
saatetaan pyytää valitsemaan  
kuvia reCAPTCHA-ohjeen mukaisesti.

Tilisi on nyt rekisteröity.
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Valitse tilin tyypiksi Potilas ja napsauta 
Seuraava.
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Vahvista, että et ole robotti. Sinua  
saatetaan pyytää valitsemaan  
kuvia reCAPTCHA-ohjeen mukaisesti.

Tilisi on nyt rekisteröity.

CARELINKTM PERSONAL -LATAUSSOVELLUKSEN 
ASENTAMINEN

OLET VALMIS  
LATAAMAAN TIETOJA
Palaa CareLink™ Personal -ohjelmiston  
aloitussivulle, kun olet valmis lataamaan  
tietoja pumpusta tai verensokerimittarista.

TEHOSTA 
LÄÄKÄRIKÄYNTEJÄ  
LATAAMALLA  
TIETOSI CARELINK™- 
OHJELMISTOON

Tarkastele  
glukoosimalleja.

Lataa tiedot  
säännöllisesti. 

Tee yhteistyötä 
hoitopaikan kanssa.

LATAUKSEN JÄLKEEN 
VOIT ASENTAA 
LATAUSSOVELLUKSEN

Valitse asennuskieli. Klikkaa "Seuraava". Klikkaa "Seuraava".

§  Varmista, että CareLink™ USB-tikku tai  
VS-mittari eivät ole kytkettynä ja napsauta OK.
§  Klikkaa "Valmis" viimeistelläksesi asennuksen.
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ALOITA 
LATAAMALLA UUSI 
LATAUSSOVELLUS 
KONEELLESI
Lataussovellus ladataan ja asennetaan 
yhden kerran jokaiseen tietokoneeseen,
jolla haluat ladata pumppusi tiedot.

§  Kirjaudu sisään.
§ Klikkaa “Lataussovelluksen 
asennus” TAI “?” ja sen jälkeen  
“Lataussovelluksen asennus”. 

Klikkaa latauslinkkiä ja 
valitse sijainti, johon 
lataussovelluksen 
asennustiedosto 
tallennetaan.

Etsi ladattu tiedosto.  
Avaa tiedosto ja valitse  
"Suorita".

Tarvitset tätä, jos laitteesi ei tue MiniMedTM Mobile -sovellusta



SUJUVAN TIETOJEN LATAUKSEN 
VARMISTAMINEN

HENKILÖKOHTAISET DIABETESTIETOSI 
HOITOPÄÄTÖSTEN TUEKSI

TILAA TÄRKEILLE 
MUISTIINPANOILLE

OTA KAIKKI TARVITTAVA  
ESILLE SUJUVAN 
LATAUKSEN  
VARMISTAMISEKSI

 § Tarvitset pumppumallisi kanssa 
        yhteensopivan USB-laitteen

 § Siirry tietokoneellasi 
       osoitteeseen  
       www.CareLink.minimed.eu

 § Kirjaudu tilillesi

VARMISTA, ETTÄ  
PUMPPU ON VALMIINA 
TIETOJEN LATAUKSEEN

Tarkista, että pumpussa ei
näy mitään seuraavista 
näytöistä.

o  Aktiivinen hälytys
o  Vajaa paristo
o  Väliaikainen basalannos
o  Aktiivinen bolusannostelu



MINIMED™ 700G -SARJAN PUMPUN 
TIETOJEN LATAAMINEN
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YHDISTÄ PUMPPU

LATAA TIEDOT

Klikkaa “Lataa tiedot nyt” ja odota, 
että lataussovellus avautuu. Jos 
et ole vielä asentanut CareLinkTM-
lataussovellusta, ohjelmisto ohjaa 
sinut asentamaan sen ennen 
jatkamista.

Valitse "Lisää uusi 
laite".

ENSIMMÄINEN
LATAUSKERTA

SEURAAVAT
LATAUSKERRAT

Valitse Laitteen 
tyyppi -kohdassa se 
laite, jonka tiedot 
haluat ladata.

Valitse pumpun 
tyyppi. Jos et ole 
varma pumppusi 
tyypistä, klikkaa "Auta 
tunnistamaan pumpun 
tyyppi".

Yhdistä sininen sovitin 
ja seuraa tämän sivun 
Lataa tiedot -osuutta.

Yhdistä sininen sovitin 
ja seuraa tämän sivun 
Lataa tiedot -osuutta.

Valitse ladattavien tietojen
aika-alue.

Valitse "Lataa tiedot nyt" 
pumpusta. 

Noudata näytöllä näkyviä
ohjeita laitteen 
valmistelusta.

Odota, että tietojen lataus
on valmis.

Syötä pumpun sarjanumero
(vain tietojen ensimmäisen
latauskerran yhteydessä).

Tietojen lataus onnistui.

Valitse "MiniMedTM-
pumppu".
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MINIMED™ 600G -SARJAN PUMPUN  
TIETOJEN LATAAMINEN

Jos tämä ei ole tietojen 
ensimmäinen latauskerta, 
valitse Laitteen tyyppi 
-kohdassa se laite, jonka 
tiedot haluat ladata.

LATAA MITTARIN TIEDOT LATAA PUMPUN TIEDOT

B. Valitse mittarin malli.

2 3

4

G. Tietojen lataus onnistui.

D.  Noudata näytöllä näkyviä ohjeita  
laitteen valmistelusta. 

E.  Anna pumpun sarjanumero (vain tietojen 
ensimmäisen latauskerran yhteydessä).

C.  Valitse ladattavien tietojen aika-alue.

B. Yhdistä linkkilaite.

A. Valitse pumpun tyyppi.

Klikkaa "Lataa tiedot nyt" ja 
odota, että lataussovellus 
avautuu.

Klikkaa "Lisää uusi laite", 
jos tämä on tietojen 
ensimmäinen latauskerta. 

A.  Jos haluat ladata ainoastaan  
VS-mittarin tiedot, valitse  
mittarin merkki.

C.  Klikkaa "Seuraava" valmistellaksesi  
laite tietojen latausta varten.

E. Tietojen lataus onnistui.

Valitse laitteen tyyppi. 

D.  Odota, että tietojen lataus  
on valmis.

F.  Odota, että tietojen lataus  
on valmis. 
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RAPORTTIEN
LUOMINEN

Seurantaraporttien luominen on yksinkertaista ja  
helppoa CareLink™ Personal -ohjelmiston avulla.

Valitse haluamasi raportit 
klikkaamalla raporttiruutujen 
vasemmassa yläkulmassa 
näkyviä ympyröitä.

Voit lisätä raportteja  
suosikeiksi klikkaamalla  
tähteä raportin nimen  
vieressä. Luo suosikkiraportit 
klikkaamalla vasemmasta  
yläkulmasta "Valitse suosikit". 

Ajan valitseminen: montaako 
vuorokautta tarkastellaan

Aseta mukautettu 
päviämääräalue.

Vaihda 30 ja 90 vuorokauden 
näkymän välillä.

Klikkaa luodaksesi raportteja.
Näkyviin tulee ponnahdusikkuna.
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LUOTUJEN RAPORTTIEN  
TULKINTA

RAPORTTIEN TULKINTA
CareLink™-ohjelmiston raporttien tulkinta on olennainen osa 
diabeteksen hallintaa ja tarvittavien hoitomuutosten ja hienosäätöjen 
löytämistä. Alla on kuvattuna raporttien yksityiskohtaiset sisällöt. 
Raporttien tiedot toimivat tukena hoitopäätöksissä.

Sivu 10 – ARVIOINTI JA EDISTYMINEN -RAPORTTI – klikkaa tästä
Tämä raportti on tiivistetty tietotaulukko MiniMed™ 700G- ja 
MiniMed™ 600G -sarjan järjestelmien käyttäjille. Voit sen avulla seurata 
sensorikäyrääsi ja aikaa tavoitealueella sekä verrata niitä aiempiin 
tuloksiin. Voit myös tarkastella sitä, miten kauan pysyit SmartGuard™-
toiminnossa, miksi poistuit sieltä ja miten usein vaihdoit infuusiosetin ja 
säiliön.

Sivu 10 – VIIKKOKATSAUSRAPORTTI – klikkaa tästä
Tämä raportti tuottaa tiedot valitulta raportointiajanjaksolta. Löydät 
raportilta glukoosi-, insuliini- ja ateriatiedot sekä tiedot tapahtumista. 
Jokaisella raporttisivulla näytetään 7 vuorokautta, joten viikon aikaisia 
suuntauksia ja toistuvia malleja voidaan tarkastella yksinkertaisesti.

Sivu 11 – VUOROKAUSIKATSAUSRAPORTTI – klikkaa tästä
Tästä raportista löydät yksityiskohtaisemmat tiedot jokaiselta valitulta 
vuorokaudelta. Raportin avulla voit tarkastella SmartGuard™-toiminnon 
lopetuksen tietoja ja tunnistaa niiden avulla toistuvia malleja ja vähentää 
manuaalisessa tilassa vietettyä aikaa.

Sivu 12 – ATERIABOLUSOPASRAPORTTI – klikkaa tästä
Tämä raportti voi auttaa ymmärtämään, miten ateriat ja hiilihydraatit 
voivat vaikuttaa aikaan tavoitealueella sekä yleiseen glukoosinhallintaan. 
Tämän raportin hyödyntämiseksi on tärkeää, että ateria-asetukset on 
määritetty oikein. Tarkista aterioitten ajanjaksot asetuksista.

Sivu 13 – LOKIKIRJARAPORTTI – klikkaa tästä
Tästä raportista löydät tiedot hiilihydraateista, bolusannoksista sekä 
glukoosiarvoista ateriakohtaisesti. Tiedot näytetään taulukossa kaavion 
sijasta.

Sivu 14 – OMAHOITORAPORTTI – klikkaa tästä
Tämän raportin tilastotietojen avulla voidaan tarkastella sensorin käyttöä 
ja glukoosiarvoja, erilaisia bolustapahtumia sekä infuusiosetin ja säiliön 
täyttötapahtumia. Raportin avulla voidaan tarkastella toistuvia malleja, 
joita tarvitsee mahdollisesti muuttaa.
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ARVIOINTI JA EDISTYMINEN
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto

Tästä näet valitut raportointiajanjaksot. Sininen 
tarkasteluajanjakso A on viimeisin ajanjakso, esimerkiksi kaksi 
viikkoa pumpun tietojen lataamisesta. Oranssi tarkasteluajanjakso 
B sisältää sinistä ajanjaksoa aiemmat mukautettavan ajankohdan 
tiedot, jotta niiden vertailu olisi helpompaa.

Tästä kaaviosta näet vuorokauden sensorikäyrän 
tarkasteluajanjaksoittain. Tummemmat, yksiväriset alueet 
kuvaavat aikaa, mihin suurin osa sensorin glukoosiarvoista 
(SG-arvoista) asettuu. Värilliset pisteviivat kuvaavat korkeiden 
ja matalien SG-arvojen vaihtelua. Kapeampi kuvaaja tarkoittaa 
vähemmän vaihtelua.

Tumma pisteviiva kuvaa SG-arvojen keskiarvoa 
tarkasteluajanjaksolla A.

Nämä palkit näyttävät ajan tavoitealueella 3,9–10 mmol/l. 
Voit verrata ja arvioida vierekkäin tarkasteluajanjaksoa A 
tarkasteluajanjaksoon B. 
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Tästä näet kaikki SmartGuard™-toiminnon lopetusten syyt 
sekä niiden lukumäärän. Lopetussyyt on eritelty valittuihin 
tarkasteluajanjaksoihin.

Nämä tilastotiedot kertovat, kuinka kauan aikaa pumppua  
käytetty SmartGuard™-toiminnossa sekä keskimääräisen  
SG-arvon ja laskennallisen glukoositasapainon arvon (GMI).  
GMI-arvo voi olla lähellä laboratoriossa verinäytteestä mitattua 
HbA1c-arvoa, mutta sitä ei tule pitää laboratoriotulosta 
vastaavana arvona.

Tästä kohtaa tilastotietoja löydät keskimääräiset tiedot 
verensokerimittauksista ja kalibroinneista.

Tilastotiedoista löytyvät myös insuliiniannosteluun liittyvät  
tiedot. Tiedot sisältävät vuorokauden kokonaisinsuliinimäärän 
sekä basal- ja bolusmäärät eriteltynä. Voit myös tarkistaa kuinka 
paljon insuliinia olet saanut automaattisten korjausten kautta 
(MiniMed™ 780G) sekä infuusiosetin ja säiliön vaihtovälin.

Tämä tilastotietojen osio käsittelee aterioita. Näet  
keskiarvon vuorokauden aterioiden lukumäärästä sekä  
hiilihydraattimääristä.
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TILAA MUISTIINPANOILLE
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Esimerkki potilasprofiilista
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Yhtenäinen musta viiva kuvaa sensorikäyrää ja pienet 
vaaleanpunaiset ympyrät syötettyjä verensokeriarvoja. 
Mustaa ympyrää on käytetty järjestelmän kalibrointiin. 
MiniMed™ 700G -sarjan pumput käyttävät kaikkia 
syötettyjä arvoja kalibrointiin. VINKKI: Suosittelemme 
kalibroimaan sensorin 3–4 kertaa vuorokaudessa. 

Tällä alueella näet insuliinin annostelutiedot. 
Vaaleanpunaiset varjostetut alueet osoittavat 
automaattista basalannostelua ja yhtäjaksoiset 
vaaleanpunaiset viivat osoittavat basalannostelua 
manuaalisessa tilassa. Manuaalinen bolus näkyy violettina 
pisarana ja hiilihydraatit on merkitty oranssiin laatikkoon.

Jos SmartGuard™-toiminto on päällä, sininen pykälä 
näyttää MiniMed™ 780G -järjestelmän automaattisen 
korjausboluksen.

Tästä raportista näet myös erilaisia tapahtumia, kuten 
setin vaihdot tai pumppuun syötetyt liikuntajaksot.

Jos MiniMed™ 780G- tai MiniMed™ 670G -järjestelmä 
poistuu SmartGuard™-toiminnosta, näet lopetussyyn 
tiedot tässä. Sensorikäyrässä lopetukset näkyvät 
vastaavasti numeroiduissa mustissa laatikoissa.
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TILAA MUISTIINPANOILLE

VIIKKOKATSAUS
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto

Esimerkki potilasprofiilista
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Esimerkki potilasprofiilista

Vuorokauden kokonaisinsuliinimäärä sekä basal- ja 
bolusmäärät eriteltynä.

Kyseisen vuorokauden aika tavoitealueella. 

Esimerkki setin vaihdosta – pumppu pysäyttää insuliinin 
annostelun infuusiosetin ja säiliön vaihdon ajaksi.  
VINKKI: Infuusiosetti ja säiliö tulisi vaihtaa niiden 
käyttöoppaassa mainitun käyttöajan mukaisesti. 
Tarkista käyttöaika käyttämäsi infuusiosetin ja säiliön 
käyttöoppaasta.

Jos SmartGuard™-toiminto on päällä, sininen pykälä 
näyttää MiniMed™ 780G -järjestelmän automaattisen 
korjausboluksen.

Jos järjestelmäsi SmartGuard™-pysäytystoiminto 
on päällä (MiniMed™ 640G sekä MiniMed™ 670G- ja 
MiniMed™ 780G -järjestelmien manuaalinen tila), 
osoittavat oranssit palkit, milloin pysäytystoiminto on 
ollut aktiivinen hypoglykemian välttämiseksi.  
HUOM! Tässä esimerkkikuvassa ei näy oransseja 
pysäytystoiminnon palkkeja.
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TILAA MUISTIINPANOILLE

VUOROKAUSIKATSAUS
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto
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TILAA MUISTIINPANOILLEKaikki valitun raportointiajanjakson ateriat näytetään 
omissa ateriaosioissaan. Jos esimerkiksi aamiaisen  
kellonajaksi on määritetty 06.00–08.00, kaikkien tällä  
aikavälillä annosteltujen bolusten tiedot näytetään  
aamiaisosiossa.  
VINKKI: Varmista, että aterioitten ajanjaksot on asetettu 
tarpeeksi pitkiksi, jotta raportti ottaa huomioon esimer-
kiksi viikonlopun erilaiset ateria-ajat.

Näistä tilastotiedoista löydät helposti hiilihydraatti-
suhteen ja bolusten määrän. Löydät tästä myös tiedon 
nykyisistä aterioitten ajanjaksoista.

Näihin tyhjiin kohtiin voi kirjata esimerkiksi muistiin-
panoja tai havaintoja vastaanotolla sovittujen asioiden 
muistamiseksi.
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ATERIABOLUSOPAS
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto

Esimerkki potilasprofiilista

Breakfast - All Boluses

Lunch - All Boluses

Breakfast - Analyzed Meals

Lunch - Analyzed Meals

Dinner - Analyzed MealsO bservations

Observations

Observations

2
31 Breakfast - All Boluses

Lunch - All Boluses

Breakfast - Analyzed Meals

Lunch - Analyzed Meals

Dinner - Analyzed MealsO bservations

Observations

Observations

2
311

2 3
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TILAA MUISTIINPANOILLEJokainen bolustapahtuma kirjataan annosteluajan tunnin 
kohdalle. Bolustapahtuma sisältää verensokeriarvon 
tiedot (punainen, jos matala; väritön, jos tavoitealueella; 
oranssi, jos korkea), syötetyt hiilihydraatit (musta) sekä 
annostellun insuliinimäärän.

Tässä esimerkissä tarkastellaan normaalia suurempia/
pienempiä hiilihydraattimääriä sekä voidaan tunnistaa 
mahdollisia toistuvia malleja.

Tässä esimerkissä aterian ajankohta on asetettu (katso 
A-kirjaimella merkityt kohdat), mutta ateriabolusta ei ole 
annosteltu. Raportti laskee tämän ohitetuksi ateriaksi ja 
näyttää aterian kohdalla siksakviivaa.

Tässä esimerkissä nähdään bolusannostelu ilman 
hiilihydraatteja. Tämä voi olla korjausbolus tai manuaalinen 
bolus.
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LOKIKIRJA
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto
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Esimerkki potilasprofiilista
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OMAHOITO
Medtronic CareLink™ Personal -ohjelmisto

Raportti listaa mitattujen verensokeriarvojen lukumäärän 
vuorokaudessa. Vuorokausikohtainen keskiarvo löytyy 
sarakkeen yhteenvedosta.

Raportin toinen sarake ilmoittaa sensorin käytön keston 
vuorokaudessa. Käytön kokonaiskesto löytyy sarakkeen 
yhteenvedosta. Jos sensori ei ole käytössä, tämä sarake on 
tyhjä. Jos et ole käyttänyt sensoria, tämä kenttä on tyhjä.

Nämä sarakkeet listaavat manuaalisten bolusten 
ja bolusoppaan annosteltujen/hyväksyttyjen 
tapahtumien lukumäärän. MiniMed™ 780G -järjestelmän 
automaattiset korjausbolukset sisällytetään manuaalisiin 
bolustapahtumiin.

Raportin viimeinen sarake ilmoittaa pumpun pysäytysten 
keston vuorokaudessa. Värilliset symbolit osoittavat, 
minkälaisesta pysäytyksestä on ollut kyse. Raportin 
alaosan selite antaa tietoa symboleiden merkityksestä.

Täyttötapahtuma-sarakkeet näyttävät tiedot siitä, milloin 
pumppu on palautunut alkuasentoon ja kanyyli on täytetty.  
VINKKI: Infuusiosetti ja säiliö tulisi vaihtaa niiden 
käyttöoppaassa mainitun käyttöajan mukaisesti. 
Tarkista käyttöaika käyttämäsi infuusiosetin ja säiliön 
käyttöoppaasta.
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TILAA MUISTIINPANOILLE

Esimerkki potilasprofiilista
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KYSYMYKSIÄ 
JA VASTAUKSIA

CareLink™ Personal -ohjelmiston Usein 
kysyttyä -osiossa on vastattu moniin 
erilaisiin kysymyksiin. 

Löydät vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin täältä.

HENKILÖKOHTAISET DIABETESTIETOSI 
HOITOPÄÄTÖSTEN TUEKSI
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https://carelink.minimed.eu/crs/ocl/14.02/media/fi/EMEA/BLE/faq.pdf


1 Shalitin S, et al. Acta Diabetol. 2014; 51(2):247-56
2 Corriveau EA. et al. Pediatric Diabetes 2008: 9(Part II): 360–366 

Turvallisuustiedot: CareLink™-ohjelmisto
CareLink™-ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi apuvälineenä diabeteksen 
hallinnassa. Diabeteksen hallinnassa EI saa käyttää ainoastaan sen antamia tietoja. 
Katso tarkemmat käyttöohjeet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, varotoimet, varoitukset ja 
mahdolliset haittatapahtumat laitteen käyttöoppaasta. 
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