
 

Makibes DM58 -älykello sykemittauksella 

Kiitos kun ostit Makibes DM58 -älykellon. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen 
käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme yhteydessä: 
asiakaspalvelu@e-ville.com. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen ja muistathan myös käydä 
arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaamme tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 
 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Älykello käy hyvin urheiluun, työpaikalle, kotiin ja ihan jokapäiväiseen käyttöön monipuolisten 

ominaisuuksiensa ansiosta. Älykello on omiaan parantamaan puhelimesi käyttökokemusta muun muassa 

kelloon saapuvien viesti- ja puheluilmoitusten ansiosta. Livauta siis puhelin taskuusi ja kellosi ilmoittaa 

sinulle tärinällä mitä puhelimessasi tapahtuu.  

 

 

 

KÄYTTÖOHJE 

1. Käyttöönotto 

Ohjelman asennus puhelimeesi: 

• iPhone -käyttäjä: Etsi “H Band” App Storesta ja lataa ohjelma 

• Android -käyttäjä: Etsi “H Band” Google Play Storesta ja lataa ohjelma 
 

Kellon yhdistäminen puhelimeesi 

1. Laita älypuhelimesi Bluetooth päälle ja avaa H Band -sovellus puhelimestasi.  
2. Avaa puhelinsovelluksen ”asetukset” -näyttö ja  näpäytä ”laitteet” -valikkoa päästäksesi 

”laitteen liitäntä” -sivulle. 
3. Näpäytä haluamasi laitteen nimeä Bluetooth -yhteyden muodostamiseksi. Jos etsimääsi 

laitetta ei löydy, pyyhkäise puhelimen näytöltä alaspäin päivittääksesi lista. Huom: 
Android -laite voi kysyä yhdistämisvaiheessa salasanaa, joka on 0000. Salasanan syötön 
jälkeen Bluetooth yhdistyy normaalisti. 

 

Varmista, että laitteessasi on riittävästi akkua, kun yhdität laitetta ensimmäistä kertaa. Akun ollessa 

tyhjä, lataa kello paketin mukana tulevan latausjohdon avulla. Kello käynnistyy automaattisesti tämän 

jälkeen.  

  



 

2. Kellon toiminnot 

1. Aika ja päivämäärä 
2. Askeleet 
3. Kävelty matka 
4. Poltetut kalorit 
5. Verenpainemittari 
6. Sykemittari 
7. Unen seuranta 
8. Laitteen etsintä 
9. Hälytyksen asettaminen 
10. Saapuvat ilmoitukset ja viestit 

 
 

3. Kosketusnäppäimen ja kosketusnäytön käyttöohjeet 
 

A. Virta päälle: Paina kosketusnäppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan. Näyttö avautuu 

näyttämään kellonajan. 

 

 

B. Virta pois: Siirry viimeiselle näytölle, jossa on virtanäppäimen kuvake. Paina 

pohjassa 3 sekunnin ajan. 

 

 

C. Näytön aktivointi: Näpäytä kellon kosketusnäppäintä tai nosta kellokäteäsi 

aktivoidaksesi aikanäytön.  

 

D. Askelmittari: Näyttää päivän aikana kertyneet askeleet. 

 

 

 

 

E. Matkan mittaus: Näyttää kuljetun matkan. Matka ilmoitetaan automaattisesti 

kilometreissä, mutta matkan voi vaihtaa myös näkymään maileina ”Settings” -

kohdasta puhelinsovelluksen kautta. 

 

 

 



 

F. Kalorit: Näyttää päivän aikana poltetut kalorit. 

 

 

G. Verenpainenäyttö: Vereenpaineen mittaus alkaa n. 50 sekunnin kuluessa tämän 

näyttötilan valinnan jälkeen. Kun mittaus on onnistunut, näytölle ilmestyy 

tulokset ja mikäli mittaus epäonnistuu, tulos ilmestyy muodossa xxx/xxx. Näyttö  

menee valmiustilaan automaattisesti 70 sekunnin jälkeen. 

 

 

H. Sykkeen mittaus: Mittaus alkaa välittömästi näyttötilan valinnan jälkeen ja 

mittaustulos tulee automaattisesti näkyviin näytölle. Mikäli mittaus ei onnistu, 

tulos ilmoitetaan muodossa ---/---. Näyttö menee valmiustilaan automaattisesti 

60 sekunnin jälkeen. 

 

 

 

 

I. Unen seuranta: Näyttää unen keston. Paina näyttöä 6 sekunnin ajan nollataksesi 

laskurin.  

 

 

J. Laitteen etsiminen: Paina näyttöä 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi puhelimen 

etsimisen. Bluetoothin avaamisen aikana puhelimesi antaa ilmoituksen kun 

yhdistäminen on tehty. Näpäytä kelloa ja puhelin poistuu tältä 

kirjautumisnäytöltä. 

 

 

K. Kameran etäohjaus: Avaa puhelimesi kamera, jolloin kello menee kuvaustilaan. 

Ravista kättäsi tai näpäytä kellon kosketuspintaa kuvan ottamiseksi. Kuvaustila 

sulkeutuu kun suljet puhelimesi kameran.  

 

  



 

4. Kellon synkronointi 

 
1. Hälytys: Hälytyksiä voi asettaa kolme. Hälytys tapahtuu tärisemällä ja näyttöön 

ilmestyvällä kuvalla. Kello hälyttää 2 kertaa, jokaisella kerralla yhteensä 3 

sekuntia. Värähdyksen jälkeen kello siirtyy automaattisesti lepotilaan.  

 

 

2. Ilmoitukset saapuvista puheluista: Saapuvien puheluiden ilmoittaminen 

tapahtuu värinällä sekä oheisella kuvalla. Kuvassa näkyy soittajan nimi tai 

puhelinnumero. Ilmoitus näkyy kunnes puheluun vastataan tai se hylätään. 

Hälytys loppuu koskettamalla näyttöä.  

 

 

3. Ilmoitukset saapuvista tekstiviesteistä: Saapuvien viestien ilmoittaminen 

tapahtuu  värinällä sekä oheisella kuvalla. Kuvassa näkyy lähettäjän nimi tai 

puhelinnumero. Ilmoituksessa näkyy osa viestistä noin viiden sekunnin ajan. 

 

 

4. Ilmoitukset Whatsapp, Facebook ja Twitter-viesteistä: Saapuvien viestien 

ilmoittaminen tapahtuu värinällä sekä oheisilla kuvilla. Kuvassa näkyy lähettäjän 

nimi tai puhelinnumero. Ilmoituksessa näkyy osa viestistä noin viiden sekunnin 

ajan. 

 

 

 

5. Aktiivisuusmuistutus: Kello muistuttaa sinua liikkumaan jos olet istunut pitkään 

aloillasi. Säädä muistutuksen aikaväli itse, jolloin kello muistuttaa sinua 

nousemaan ylös ja kävelemään oheisen kuvan ja värinän saattelemana . Kello 

värisee 2 kertaa, molemmilla kerroilla 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen kello siirtyy 

automaattisesti lepotilaan. 

 

 



 

6. Sykkeen seuranta: Mittaa sykettäsi reaaliajassa. Mikäli sykkeesi on korkea, 

hälytys tapahtuu oheisella kuvalla ja värinällä. Kello värisee 2 kertaa, molemmilla 

kerroilla 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen kello siirtyy automaattisesti lepotilaan. 

 

 

5. Huomautettavaa 
1. Varmista, että sykkeenmittaussensorin suoja on poistettu kellon pohjasta ennen 

käyttöä. 

 

2. Kun kelloa käytetään esim. sykkeen mittaukseen, mittaukseen tarvittava aika voi 

vaihdella tapauskohtaisesti. 

 

3. Puhelimeen ladattava ohjelma voi sammua tai Bluetooth -yhteys katketa 

yllättäen. Jos näin käy usein, käynnistä kellosi uudelleen tai uudelleenasenna 

ohjelma.  

 

4. Kun Bluetooth ei ole kytkettynä päälle, kello etsii automaattisesti Bluetooth-

laitteita 20 minuutin sisällä.  

 

5. Latausvaatimukset: Laturin tiedot ovat 5V, 0.5 – 2A. Jos laite ei ole käytössä 

pitkiä aikoja, varmista että sen virta on kytketty pois päältä.  

Huom! Laitetta on ladattava vähintään kerran kahdessa kuukaudessa akun 

toimivuuden takaamiseksi.  

6. Verenpaineen mittaustulosten oikeellisuuden varmistamiseksi rentoudu, hiljenny 

ja pidä kellokättäsi samalla tasolla sydämesi kanssa mittausta tehdessä. (Huom. 

Verenpaineen mittaustoiminto antaa vain vertailukohtaa urheilutarkoituksiin 

ennen ja jälkeen urheilusuorituksen. Käyttöä ei ole tarkoitettu lääketieteellisiin 

tarkoituksiin eikä käyttö sovellu hyperventiloiville potilaille!) 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Skannaa QR-koodi ohjelman lataamiseksi 

 
Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi ladataksesi yhteensopivan ohjelman.  

Laitevaatimukset:  

Laite tulisi yhdistää älypuhelimen kanssa, joka käyttää Android 4.4.- tai uudempaa 

ohjelmistoa sekä Bluetooth 4.0 -yhteyttä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple Store -kauppa         Google Play -kauppa 

 

Vastuunvapautus: 

Varoitus: Tämä laite ei ole lääketieteellinen laite eli sitä ei voi käyttää diagnoosien 

tekemiseen, hoitoihin tai tautien ehkäisyyn. Jos muutat urheilu- tai nukkumistapojasi, 

haethan lääkärin apua välttyäksesi vakavilta vahingoilta. 

Meillä on oikeus muuttaa ja parannella tätä käyttohjetta ilman erillistä ilmoitusta. 

Samoin valmistajalla on oikeus päivittää ohjekirjan sisältöjä. 

 

 

 


