
Stille klokken Vekkeklokken Registering av tidligere sykler

Trykk på sirkelknappen

Skrur PFCen seg på?

Nei

Ta kontakt med 
PFC Nordic

Ja

Er klokka riktig innstilt?

Nei

Hold sirkelknappen inne 
til timene begynner å 

blinke

Juster timene med + eller – 

Trykk sirkelen

Juster minuttene med + eller –

Hold sirkelknappen 
inne for å bekrefte ny 

tidsinnstilling

Ja

Still inn 
alarmen

Vil du stille alarmen?

For å måle første gang 
eller etter et opphold i 

målingene, må alarmen 
aktiveres

Trykk på sirkelknappen 
for å skru på PFCen

Trykk –

Hold sirkelknappen inne 
til timene begynner å 

blinke

Bruk + eller – for å 
stille timene 

Trykk sirkelen slik at 
minuttene begynner 

å blinke

Bruk + eller – for å stille 
minuttene

Hold sirkelknappen 
inne for å bekrefte 
tidsinnstillingen.

Vil du aktivere alarmen?

Trykk – slik at 
strekene rundt 
klokka blinker

Aktiver klokka med +, deaktiver med – 

Har du brukt hormonell prevensjon?

Du kan begynne 
målingen med det 
samme. Den første 
blødningen du får 
etter at du slutter 
med hormonell 

prevensjon, skal ikke 
registreres. 

PFCen viser gult 
fruktbarhetssymbol 

frem til du 
registrerer første 

ekte menstruasjon, 
og den teller ikke 

dagene.  

M blinker etter 
måling

Trykk - for ingen 
mens.

Trykk + for å 
registrere mens.

Registrer alltid 
minst tre dager 

menstruasjon etter 
hverandre.

Du kan registrere 
tidligere 

menstruasjoner.

Trykk sirkelen for å 
komme til 

fruktbarhetsnivået.

Trykk –, og bla til-
bake til første dag i 

den menstruasjonen 
du vil registrere som 

ligger lengst bak i 
tid. 

Hold sirkelen til M 
begynner å blinke.

Trykk + og M lyser 
konstant, menstruasjonen 

er registrert.

Bruk + til å bla frem til 
første dag i neste men-

struasjon. 

Hold sirkelen til M begynner 
å blinke, slipp og trykk +. 

Fortsett til du har registrert 
ønsket antall menstruasjoner.

Nei Ja

Nei Ja
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Ja Nei
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Måling

Etter måling, er fargen

Rød Grønn Gul

Usikkert: Du er 
i den fruktbare 

perioden

Sikkert: Du er i 
den ufruktbare 

perioden

Usikkert: PFCen har 
ikke nok eller tydelig 
nok informasjon til 
å gi deg grønt eller 

rødt.

Temperaturen 
kan ikke måles før 
neste dag, kun en 
måling i døgnet 

tillates

Er du syk?

Nei

Er du i en stressende 
periode?

Nei

Etter 18 dager med rødt går Pearly 
over til å vise gult hvis den fremdeles 

ikke har funnet eggløsningen.

Dette kan virke inn på den 
hormonelle balansen eller 

forsinke eggløsning.

Ja

Ja
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Grunnleggende funksjoner

5
Har du hatt opphold i 

målingene,  og vil registrere 
en menstruasjon?

Har du fått menstruasjon, 
men M blinker ikke?

Trykk sirkelen for å kommer til 
fruktbarhetsnivået.

Trykk -, og bla tilbake til første 
dag i den menstruasjonen du 

vil registere.

Hold sirkelen til M 
begynner å blinke

Trykk + og M lyser konstant, 
menstruasjonen er registrert.

Hvis du har hatt opphold i målingene, må vekkeklokken 
aktiveres for at du skal kunne måle.

Registrering av menstruasjon

Trykk sirkelen for å kommer til 
fruktbarhetsnivået.

Mens må registreres FØR du starter målingene igjen etter 
opphold eller ved oppstart.
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