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Kiitos kun ostit Makibes DM78 PLUS -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 hae apua lääkäriltäsi. 
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/0.5 – 
2A.latauspistokkeella. 
 

1. Lataa H 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.  
 

1. Lisää uusi kello laitepariksi käyttäen sovellusta. Sovellus opastaa käyttöönoton ja 
tuotteen parittamisen puhelimen kanssa. Huom! Tuotetta ei yhdistetä perinteiseen 
tapaan puhelimen Bluetooth-asetusten kautta. 
 
Android -laite voi kysyä yhdistämisvaiheessa salasanaa, joka on 0000. Salasanan
syötön jälkeen yhteys muodostuu normaalisti. 
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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.  
 
Kellon virta kytketään kellotaulun sivussa sijaitsevaa virtakytkintä painamalla 3 sekunnin 
ajan. Samaa painiketta kerran painamalla pääset siirtymään valikosta aloitusnäytölle.  
 
Lataaminen: 
Laitetta ladatessa, kellon näyttö aktivoituu ja näyttää latauksesta kertovaa punaista 
kuvaketta. Latauksen aikana kellon käyttö onnistuu rajatusti vain kellovalikossa liikkuen. Jos 
kelloa heilauttaa, näyttöön ilmestyy latauksesta kertova vihreä kuvake. Kun lataus on valmis, 
kellon näyttö aktivoituu ja latauksesta kertova kuvake katoaa.  
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Laitteen toiminnot 
 

Toiminto Toiminnon selitteet Kuvake 

Urheilutila 
 

● Kello ilmoittaa urheilusuorituksen ajan, sykkeen, 
kulutetut kalorit ja   kertyneet askeleet.  

● Voit keskeyttää, jatkaa tai poistua urheilutilasta 
kesken suorituksen.  

● Kello lopettaa automaattisesti urheilusuorituksen, 
mikäli kello havaitsee liikkeen lakkaamisen 
pidemmäksi aikaa.  

● Kello tallentaa vain viimeisimmät 3 
urheilusuoritusta.  

● Päivän aikana kertyneet askeleet ja suoritukset 
nollataan vuorokauden vaihteessa 00:00.  

Verenpai- 
neen 
mittaus 

● Mittaustulosten oikeellisuuden varmistamiseksi 
rentoudu, hiljenny ja pidä kellokättäsi sydämesi 
tasolla mittausta tehdessä. 

● Kellon voi asettaa tekemään mittauksen 
automaattisesti 10 minuutin välein. Tämä onnistuu 
sovelluksen avulla. Kello välittää tiedot 
sovellukseen kun yhteys puhelimeen on 
muodostettu.  

● Verenpaineen mittaustoiminto antaa vain 
vertailukohtaa urheilutarkoituksiin ennen ja jälkeen 
urheilusuorituksen. Toiminnon käyttöä ei ole 
tarkoitettu lääketieteellisiin tarkoituksiin. 

 

Huom! Ei 
kellon kuvake. 

Sykkeen 
mittaus 

● Kello mittaa käyttäjän sykettä kun toiminto on 
aktivoitu. Mittaustulos ilmestyy näytölle.  

● Kellon voi asettaa tekemään mittauksen 
automaattisesti 10 minuutin välein. Tämä onnistuu 
sovelluksen avulla. Kello välittää tiedot 
sovellukseen kun yhteys puhelimeen on 
muodostettu.  

● Kelloon voi asettaa sykevahdin sovelluksen avulla. 
Vahdille voi määritellä ylärajan, eli kun syke 
nousee asetettuun rajaan, kello tärisee ja antaa 
hälytyksen.  

 

Unen 
seuranta 

● Kello esittää näytöllä unen mitan 
kokonaisuudessaan. Eriteltynä on syvä uni, kevyt 
uni ja unen laatu (ilmoitettu tähtinä). 
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Muistutuk- 
set 
/hälytykset 

● Voit asettaa kelloon hälytykset sekä niiden 
toistuvuuden sovelluksen avulla.  

● Hälytys tapahtuu kellon värinällä (10 kertaa) sekä 
valitulla hälytyskuvakkeella.  

 

Puhelutoi-
minnot 

● Puheluihin vastaaminen/hylkääminen ja 
mykistäminen 

● Toiminnon asetukset voit määritellä sovelluksesta. 
Kun asetus on “ON”-asennossa, saat saapuvasta 
puhelusta hälytyksen kelloosi värinällä ja oheisella 
ilmoituksella.  

● Ilmoitus näyttää joko soittajan puhelinnumeron tai 
nimen, riippuen onko kontakti tallennettu 
puhelimeen.  

 

Viesti-ilmoi-
tukset 

● Ilmoitus saapuvista viesteistä. 
● Toiminnon sovelluskohtaiset asetukset voit 

määritellä sovelluksesta. Kun asetus on 
“ON”-asennossa, saat saapuvasta viestistä 
ilmoitukseen kelloosi värinällä ja oheisella 
ilmoituksella.  

● Ilmoitus näyttää viestin lähettäjän nimen sekä 
sovelluksen, mihin viesti on saapunut.  

 

Kuvaami- 
nen 

● Valitse oheinen kuvaustoiminto kellosta, niin voit 
ottaa kuvia puhelimellasi etänä.  

● Napauta kelloa tai ravista rannetta laukaistaksesi 
puhelimesi kameran.  

 

Kellon 
asennon 
seuranta 

● Toiminto on hyödyllinen erityisesti sykettä 
mitatessa. Kello varmistaa, että se on asetettuna 
oikein ranteeseen ennen sykkeen ja verenpaineen 
mittausta. 

● Toiminnon voi kytkeä erikseen päälle 
sovelluksesta.  

● Jos kello ei huomaa moitittavaa, valittu mittaus 
alkaa normaalisti. Mikäli kellon/ranteen asentoa on 
korjattava, kello vilkuttaa merkkivaloa virheen 
merkiksi. Korjaa asentoa ja yritä mittausta 
uudelleen.  
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Bonus 
-toiminto 
naisille 

● Näet tämän toiminnon vain, jos olet valinnut H Band -sovellusta 
asennettaessa kellon käyttäjäksi naisen. Huom.! Mikäli käyttäjäksi 
on valittu mies, ei toimintoa näy.  

● Naiskäyttäjänä voit syöttää 
kuukautiskiertosi sovellukseen.  

● Perustuen annettuihin arvoihin, 
sovellus laskee ja päättelee 
kuukautiskierron vaiheet.  

● Voit asettaa kellon antamaan 
kustakin kierron vaiheesta 
ilmoituksen.  
 

Huomioita-
vaa 

● Poista sykkeenmittaussensorin suojamuovi ennen mittausten 
suorittamista.  

● Mittaukseen tarvittava aika voi vaihdella tapaus- ja 
käyttäjäkohtaisesti. 

● käynnistä kellosi uudelleen tai uudelleenasenna ohjelma, mikäli 
bluetooth-yhteydessä esintyy katkeilua. Mikäli yhteys katkeaa, kello 
etsii automaattisesti Bluetooth-laitteita 20 minuutin sisällä. 

● Huom! Kelloa on ladattava vähintään kerran kahdessa 
kuukaudessa akun toimivuuden takaamiseksi. Jos kello ei ole 
käytössä pitkiä aikoja, kytke virta pois.  
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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 saattaa tapahtua myös uuden laitteen kanssa. 

Tämän jälkeen pidä kelloa 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. Resetoinnin voi myös tehdä sovelluksen kautta seuraamalla valikkopolkua 

“Device Connection - My Device - Resetting Device Password - Clearing Data”. Jos 

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

puhelimeen. Tämän jälkeen kellon käyttöönoton voi tehdä alusta alkaen uudelleen.  

5. Kello ei ilmoita saapuvista viesteistä tai puheluista 
Varmista puhelimesi asetuksista, että ladatulle “H Band” sovellukselle on myönnetty 

tarvittavat luvat. Sovellus tarvitsee luvan puheluihin ja viesteihin, jotta ilmoitukset 

saapuvista puheluista saadaan toimimaan.  
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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 tule käyttää suihkussa tai saunassa käydessä.  

Laitetta on ladattava vähintään kerran kahdessa kuukaudessa akun toimivuuden 

takaamiseksi. 

Tämä laite ei ole lääketieteellinen laite. Laitetta ei voi käyttää diagnooseihin, hoitoihin tai 

tautien ehkäisyyn. 

 

 

Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä, 

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