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KÄYTTÖÖNOTTO JA DATAN TULKINTA



Moodmetric-älysormuksen 
KÄYTTÖÖNOTTO
1. Lataa älysormus paketissa tuleval-

la USB-latauskaapelilla. Voit ottaa 
sormuksen käyttöön noin 2 tunnin 
kuluttua, kun oranssi latausvalo on 
sammunut.

2. Lataa puhelimeesi ilmainen mobii-
lisovellus App Storesta tai Google 
Playsta. Hakusana Moodmetric.

3. Varmista, että puhelimen blue-
tooth-yhteys on päällä.

4. Laita sormus sormeen ja

• mene Moodmetric-sovelluksen 
Menu-valikkoon (a).

• Valitse Select ring (b).

• Valitse sormuksesi 
Moodmetric-xxxx (c)

• Yhdistä sormus ja sovellus 
valitsemalla Connect (d).

a.
b.

c.

d.



Moodmetric-älysormuksen 
KÄYTTÖ

Paina kalenterikuvaketta (g), niin sormukseen 
kertynyt data siirtyy mobiilisovellukseen.

Akun kesto on noin viikko. Lataa akku viimeis-
tään, kun varaustaso on 10 %. Voit tarkistaa 
varaustason Menu-valikosta. 

Sormus on roisketiivis ja kestää runsaan hikoi-
lun. Voit käyttää sormusta urheillessa, mutta ota 
se pois käsiä pestessä ja esimerkiksi suihkuun 
mennessä.

g.

f.

e.

5. Valitse Menu-valikosta uudelleen sormuk-
sesi Moodmetric-xxxx ja valitse Calibra-
te (e).

Sormus kalibroidaan vain käyttöönoton yhtey-
dessä tai käyttäjän vaihtuessa.

Huom. kalibroinnin onnistumisen huomaat 
palatessasi päänäkymään, jossa näkyy arvona 
noin 50. Kalibroinnin jälkeen mittaus tarkentuu 
käyttäjälle 12 tunnin ajan. 

Mittaus on alkanut, kun violetti reaaliaikainen 
ihon sähkönjohtavuuden muutoksista kertova 
käyrä alkaa piirtyä näytölle (f). 

h.



Moodmetric-taso (1-100)

Mobiilisovelluksen reaaliaikanäkymässä 
(h) voit tarkastella stressitason vaihtelua 
asteikolla 1-100. Mitä korkeampi luke-
ma, sitä korkeampi virittyneisyys.

Virittyneisyydestä ei voida kuitenkaan 
päätellä onko kyse negatiivisesta vai 
positiivisesta stressistä. Elimistön näkö-
kulmasta myös positiivisesta stressistä 
täytyy palautua.

Korkeat lukemat eivät aina tule tiedos-
tetuksi. Esimerkiksi kognitiivinen eli tie-
dollinen kuormitus ei välttämättä tunnu 
voimakkaana tunteena, vaikka elimistö 
käy kovilla kierroksilla.

Moodmetric-datan TULKINTA
Reaaliaikainen data

Moodmetric-taso lasketaan ihon säh-
könjohtavuuden raakasignaalista (f), 
joka piirtyy mobiilisovelluksen näytölle 
violettina käyränä. Lukema 1 on henki-
lön oma, alin mahdollinen mittausarvo. 
Sen voi saavuttaa esimerkiksi syvässä 
rentouden tilassa. Lukema 100 puoles-
taan määräytyy henkilön voimakkaasti 
vireytyessä, eli on henkilön oma maksi-
mireaktio. 

Yksilöllinen mittaustarkkuus saavutetaan 
mittauksen ensimmäisen 12 tunnin ai-
kana. 

j.j.
Datan tallennus

Sormus mittaa jatkuvasti ja tallettaa 
mittaustiedon riippumatta siitä onko 
mobiilisovellus päällä vai ei. Puhelimen 
ei tarvitse olla jatkuvasti lähellä. Kun 
mobiilisovellus avataan ja painetaan ka-
lenterikuvaketta, sormus lähettää tiedot 
bluetooth-yhteyden yli puhelimeen. 

Suositus on, että datansiirto tehdään 
vähintään kaksi kertaa päivässä. Tämän 
jälkeen dataa voi tarkastella kellotaulun 
muodossa mobiilisovelluksesta (j) . 

  

Päivänäkymä klo 06-18 ja   
yönäkymä klo 18-06

Selkeä visualisointi auttaa hahmottamaan päivän 
ja yön (symbolit kellotaulun keskellä) kuormituspiikit 
sekä palautumisen hetket. Mitä lähempänä ulko-
kehää kuvaaja on, sitä voimakkaampi virittyneisyys 
kullakin hetkellä on ja päinvastoin.

Stressitasojen voimakaskin vaihtelu on normaalia 
terveellä ihmisellä. Kuormituksen pääpainon tulisi 
kuitenkin olla hereillä olon aikana. Voimakkaat graafit 
unen aikana voivat kertoa palautumisen haasteista.

Matalat lukemat hereillä ollessa voivat merkitä rau-
hallisuutta, mutta myös väsymystä. Lukemia on hyvä 
tarkastella suhteessa omiin tuntemuksiin ja päivän 
tapahtumiin.



k.

k.

Practice-toiminnon  
käyttäminen

Practice-toiminto (k) piirtää virittyneisyyden 
muutoksen reaaliaikaisesti. Käytä tätä toimintoa 
esimerkiksi rentoutusharjoituksen yhteydessä. 

Laskeva kuvaaja kertoo toiminnan palauttavasta 
vaikutuksesta eli rauhoittuvasta sympaattisesta 
hermostosta. Oikealla olevassa kuvassa on esi-
merkkinä 20 minuutin meditaatioharjoitus.



  

56 tai yli
Keskiarvo on merkittävästi koholla ja 
stressi voi olla kroonistunut. Kun tasot 
ovat näin korkeat, henkilö usein itsekin 
tiedostaa ylikuormitustilan. Palautu-
mista tapahtuu liian vähän suhteessa 
kuormitukseen ja tyypillisesti siihen liit-
tyy myös unenaikaisen palautumisen 
heikentymistä.

51-55
Keskiarvo on koholla. Jatkuvasti koholla 
olevat tasot voivat olla merkki stres-
sin kroonistumisesta. Palautumista ei 
tapahdu riittävästi suhteessa kuormi-
tukseen. Usein vuorokausikeskiarvo 
saadaan lähelle arvoa 50 lisäämällä 
yöunta noin tunnin verran. 

46-50
Keskiarvo antaa viitteen autonomisen 
hermoston tasapainosta, jolloin palau-
tumista tapahtuu riittävästi suhtees-
sa kuormitukseen. Tärkeää on myös 
tarkastella, miten kuormitus jakautuu. 
Hyvinvoivalla ihmisellä kuormituksen 
pääpaino on hereillä olon aikana ja yö 
on selvästi vuorokauden palauttavin 
jakso.l.

m.

Seuraa Moodmetric-tason 
vuorokausikeskiarvoa

Tärkein seurattava lukema on MM level avg eli 
Moodmetric-tason vuorokausikeskiarvo (l.). Se 
kertoo autonomisen hermoston tasapainosta 
edellisen vuorokauden ajalta. 

Kahden viikon Moodmetric-mittauksella saa 
hyvän kokonaiskuvan autonomisen hermoston 
tilasta. Voit tarkistaa mittausjaksosi keskiarvon 
kuukausinäkymästä (m.)

  Moodmetric-data on tarkkaa ja reaaliaikaista. 
Uudella käyttäjällä voi olla tarve ylitulkita yksit-
täisiä mittausarvoja. Yksittäinen selittämätön 
stressipiikki voi johtua monesta eri tekijästä, ja 
siksi on hyvä kerätä useampia havaintoja yleis-
tävän tulkinnan tueksi.

  
Poikkeuksellisen alhaiset vuorokausikeskiarvot ovat harvinaisia. Jos vuorokausikeskiarvo on jatkuvasti alle 45, tulisi syy selvittää.   
Voit olla meihin yhteydessä info@moodmetric.com.



Moodmetric-mittaus on tuki yksilölliseen stressinhallintaan
Moodmetric-mittauksen idea on auttaa sinua tun-
nistamaan, mitkä asiat elämässä aiheuttavat korkeaa 
ja mitkä matalaa virittyneisyyttä. Opit tunnistamaan 
omaa kuormitustasi ja palautumistasi tarkemmin. 

Kaikki lukemat 1-100 ovat normaaleja, mikään hetkel-
linen arvo ei ole hyvä tai huono. Tärkein tarkkailtava 
lukema on vuorokausikeskiarvo (MM level average), joka 
kertoo kuormituksen ja palautumisen tasapainosta. 

Moodmetric-älysormuksen tuottaman mittausdatan 
tarkoituksena on motivoida sinua kokeilemaan itsel-
lesi sopivia stressinhallinnan keinoja. Opit ehkäise-
mään stressin kroonistumista, voit hyvin ja suoriudut 
paremmin. Huomaat, että myös innostuksesta täytyy 
palautua.

Lisätietoja saat osoitteesta moodmetric.com/fi


