
 Omron askelmittari  

Walking Style Pro 

Suositeltavien askelten määrä päivässä on 10 000 askelta. Se 

auttaa meitä pysymään terveinä. Omron askelmittari laskee 

päivän aikana otetut askeleet, kulutetut kalorit, poltetun 

rasvamäärän ja kuljetun matkan. Ennen kuin askelmittarit 

otetaan käyttöön, täytyy mittareihin asettaa henkilökohtaiset 

asetukset nollaamalla ensin mittari ja toimimalla alla olevien 

ohjeiden mukaan. 

 

 

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät askelmittareiden mukana tulleista ohjekirjoista (suomenkielinen). 

1. Asetukset 

J = näyttö 

K= asetupainike (SET) 

L= toiminto-/tapahtumapainike (MODE/EVENT) 

M= muisti/MEMO 

 

1. Mittaa askelpituus 

 

Askelpituus mitataan jalan kärjestä toisen jalan kärkeen. Oppilaiden keskimääräinen askelpituus mitataan siten, että oppilas ottaa 

kymmenen askelta ja mitataan näiden askelten yhteispituus otettujen askelten lukumäärällä (10kpl). Esimerkiksi kymmenen askeleen 

yhteispituuden ollessa 5,5 metriä: 5,5m/10askelta=0,55 m (55 cm). 

 

2. Aseta aika, paino ja askelpituus mittariin 

Tietojen asettaminen tapahtuu muisti-painikkeella (M) ja valinta tehdään asetuspainikkeella (K). 

3. Mittarin käyttö 

Askelmittarin voi kiinnittää joko vyöhön, taskuun tai laukkuun tai sen voi ripustaa myös kaulaan. Mittari kiinnitetään siten, että se 

osoittaa kohtisuoraan maahan nähden. 

4. Tietojen tallentuminen ja katselu 

Omron tallentaa 41 päivän tiedot askelmäärälle, aerobisten askelten määrälle, aerobisen kävelyn kestoajalle, kulutetuille kaloreille, 

poltetulle rasvamäärälle ja kuljetulle matkalle. Pääyksikön näytössä voidaan näyttää seitsemän edellisen päivän tiedot. Pääset 

katselemaan tietoja näytöltä muisti-painikkeella (M). Palautuminen takaisin askeltenmittaustilaan tapahtuu painamalla toiminto-

/tapahtumapainiketta (L). 

5. Tietojen siirtäminen tietokoneelle 

Tiedot siirretään tietokoneelle Health Management -ohjelmaan USB-kaapelilla. Health management -ohjelma tulee askelmittaripaketin 

mukana. Tiedot siirretään yhdessä opettajan kanssa koulussa. 

 

6. Tietojen nollaus 

Askelmittarin takaosassa on nuolella osoitettu nollauspainike.  Tällöin aika pyyhkityy pois. Muisti-, askelpituus- ja painotiedot eivät 

pyyhkiydy pois. 

Huom! Askelmittaria ei saa kastella! Älä siis käytä sitä uidessa. Askelmittari ei myös 

sovellu pyöräilyyn, eikä askelia kerry pyöräillessä. 
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Olet nyt saanut askelmittarin (nro_________) käyttöösi kuukauden ajaksi. Nyt voit ryhtyä 

seuraamaan ottamiesi askelten määrää. Tulemme keräämään sinulta palautetta 

askelmittarin käytöstä kokeilun aikana ja kokeilun jälkeen. Muistathan kohdella 

askelmittaria hyvin!  

Yleistä mittarin käytöstä: 

- Käytä mittaria niin koulussa kuin vapaa-ajallasi (housujen etutaskussa, laukussa tai 

housujen vyöhön kiinnitettynä) – tällöin saat tietää koko päivän askelmäärän. 

- Kysy rohkeasti opettajaltasi, jos sinulla tulee jotain kysyttävää mittarin käytöstä 

 

Miten aloitat askelmittarin käytön? 

Askelmittarin käyttö on helppoa ja mukavaa. Mittari voi kannustaa sinua liikkumaan yksin 

tai yhdessä kavereidesi kanssa. Askeleita kertyy mm. koulumatkan aikana, kauppareissulla, 

koiraa ulkoiluttaessa tai pallopelejä pelatessa jne. 

Ensimmäisenä päivänä on hyvä selvittää, kuinka monta askelta otat päivässä. Hyvä 

alkutavoite on 5000 askelta päivässä ja tulosta voi kasvattaa 7500 ja edelleen 10 000 

askeleeseen päivässä. 

Seuraa, kuinka paljon sinä otat askeleita päivässä. Nyt vain liikkumaan! 

Vinkkejä: 

Miten voit lisätä askeleiden määrääsi? 

- kävele aina kaikki mahdolliset matkat, kun vain voit (valitse portaat hissin sijaan) 

- hyödynnä koulumatkat ja välitunnit 

- kävelytä koiraa 

- mieti lisäksi itse, miten voisit lisätä askeleidesi määrää 

Liikkumisen iloa toivottaen, 

Liikunnan opettajat Auli ja Pasi sekä 

Henna Mikkola ja Kari Kumpulainen Oulun yliopistolta 

Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos sinulla tulee jotain kysyttävää: 

Henna Mikkola, Oulun yliopisto  Kari Kumpulainen, Oulun yliopisto 

henna.mikkola@oulu.fi  kari.kumpulainen@oulu.fi 

040 184 2841   040 842 0342 


