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Kiitos kun ostit MAFAM Q1 älykellon! 
 

 Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 
ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.  

Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen! Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, 
sillä palkitsemme sinut tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

 
Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista sekä ohjeet tuotteen käyttöön. 

 
  

VAROITUS 
Älä pidä ranneketta kädessäsi liian kireällä. Pidä ranneke kuivana ja puhtaana. Puhdista 
ranneke säännöllisin väliajoin vedellä ja pyyhi sen jälkeen. Jos saat käytöstä ranteeseesi 
punaista ihottumaa tai muita oireita, lopeta rannekkeen käyttö ja mene lääkärin puheille. 

Rannekkeen pitämistä jatkuvasti ranteessa tulee välttää, sillä iho saattaa ärsyyntyä, mikäli 
se ei pääse hengittämään vapaasti.  

 
Käyttötiedot: 

Käyttölämpötila: 0°C - 40°C 
Laite tulee kierrättää elektoriikkajätteen joukossa 

 
 
 
 

Mobiilisovellus ja yhdistäminen 
 

Ennen laitteen käyttöönottoa kytke se lataukseen mukana toimitetun latausjohdon avulla. 
Laitetta voidaan ladata tietokoneen USB-portin kautta tai tavallisella 5V/2A 
latauspistokkeella. 
 

1. Lataa Hey Band -sovellus puhelimeesi joko skannaamalla 
pakkauksessa/ohjekirjassa oleva QR-koodi tai lataa sovellus Android -käyttäjänä 
Play-kaupasta tai iOS -käyttäjänä App Storesta. 
 

2. Avaa sovellus ja syötä käyttäjätiedot. 
 

3. Lisää uusi kello laitepariksi käyttäen sovellusta. Sovellus opastaa käyttöönoton ja 
tuotteen parittamisen puhelimen kanssa. Huom! Tuotetta ei yhdistetä perinteiseen 
tapaan puhelimen Bluetooth-asetusten kautta. 
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Laitteen käyttö 

Älykellon hallinta tapahtuu näytön alalaidassa sijaitsevan hipaisunäppäimen avulla (kellossa 
ei ole kosketusnäyttöä). 

● Lyhyt kosketus: Aktivoi kellotaulu nähdäksesi kellonajan. Pääset siirtymään älykellon 
valikossa seuraavaan 

● Pitkä kosketus: Haluttu toiminta aktivoituu tai pääset liikkumaan kyseisen alavalikon 
sisällä.  

● Vilkaisutoiminto: Kääntämällä rannettasi itseäsi kohden ajan näyttö aktivoituu 
muutaman sekunnin ajaksi.  

Esimerkki: Haluat mitata verenpaineen - siirry älykellon valikossa verenpaineenmittaus 
-ikkunaan hipaisunäppäimen lyhyillä kosketuksilla. Kun olet kyseisen valikon kohdalla, 
kosketa hipaisunäppäintä pitkään, jolloin verenpaineen mittaaminen aktivoituu.  
 
 

Vianmääritys ja yleiset ratkaisut 
 

1. Laite ei käynnisty 

Puhdista sekä kellon, että latausjohdon latausliittimien kosketuspinnat vanupuikolla ja 

miedolla alkoholilla. Kosketuspinnat keräävät herkästi likaa ja aiheuttavat silloin 

tällöin toiminnan heikkenemistä. Tämä saatta tapahtua myös uuden laitteen kanssa. 

Tämän tehtyäsi pidä laitetta latauksessa väh. 10 minuutin ajan.  

2. Kellonaika ja päivämäärä ovat väärässä / eivät päivity 

Varmista, että kello on varmasti yhdistettynä puhelimen kanssa Bluetoothin 

välityksellä. Kello siirtyy automaattisesti samaan aikaan ja päivämäärään puhelimen 

kanssa, johon yhteys luodaan. Kellonaikaa ja päivämäärää ei voida muuttaa kellon 

kautta. 

3. Kellon toiminnot ovat puutteelliset  
Varmista, että kelloon on tehty viimeisimmät ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa 

tämän puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta. Varmista myös, että sovellus on 

ajantasaisin versio.  

4. Kellon toiminnassa on epävarmuutta 
Resetoi eli palauta kello tehdasasetuksia vastaavaksi kellon valikosta, ja luo yhteys 

uudelleen. Jos tämä ei auta, on suositeltavaa myös poistaa sovellus ja asentaa se 

uudelleen puhelimeen, minkä jälkeen kellon käyttöönoton voi tehdä alusta alkaen 

uudelleen.  
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Laitetakuu ja turvallisuus  

Mikäli tuotteen vioittumisen tai rikkoutumisen aiheuttaa tapaturma, tuotteen vääränlainen 

käyttö tai muu asiakkaan tai hänen läheisensä toiminta, takuu raukeaa.  

Laite on luokiteltu kosteutta, roiskeita ja hikoilua kestäväksi. Huomaa kuitenkin, että laitteen 

kanssa ei voi uida. Laitetta ei myöskään tulisi käyttää suihkussa tai saunassa käydessä.  

 

 

Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä, 

asiakaspalvelumme auttaa mielellään: https://www.e-ville.com/ota-yhteytta 
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