
Xiaomi Mi Band 2 Aktivitetsmätare 

Specifikationer: 

- Bluetooth: v4.2 BLE
- Display:  0.42" OLED med  touch-knapp 
- Li-Polymer  70mAh  laddningsbart  batteri 
- Standby  Tid: ca 20 dagar 
- Funktioner: hjärtmonitor, sömnspårare, stegränkare, brända kalorieräknare, steg 
och  distans, tid, alarmklocka,  vibration 
- Sensorer:  accelerationssensor  och  en  fotoelekrisk  pulsmätare 
- Bandlängd:  235mm 
- Justerbar  längd:  155mm  - 210mm 
- Mätarens  mått: about  40mm  x 16mm x 10mm 



Ställ in mätaren 
 

Först och främst, se till att Xiaomi Mi Band 2 är fulladdad innan du påbörjar               
inställningen. För att ladda den, använd den inkluderade laddningskabeln och sätt           
mätaren på plattformen med guldpläterade kontakter först. Koppla kabeln till din           
dator eller strömadapter. Mätarens display kommer visa batteriikonen I 3 sekunder           
för att indikera att den laddar. Du kan trycka på knappen på mätaren för att se                
batterinivån.  

 
 

För att ställa in mätaren, sätt in den på baksidan av remmen och säkra den på                
din handled precis som på bilden ovan. Ladda ner Mi Fit på din enhet från App Store                 
eller Play Store och installera den. 
Slå på Bluetooth på din enhet och öppna appen. Välj “lägg till enhet” och välj “Mi                
Band” från listan av enheter. Mätaren kommer vibrera och be dig trycka ner             
touch-knappen för att parkoppla med din enhet. När detta är gjort, kommer Mi Band              
2 visa tiden och Mi Fit appen kommer visa dig hälsodata och valmöjligheter att              
anpassa ditt Xiaomi Mi Band 2. 
 



Använd Xiaomi Mi Band 2 

 
 

1. Time; 2. Steg; 3. Hjärtmonitor 
 

När ditt Mi Band 2 är inställt och parkopplat med din enhet kommer det              
automatiskt börja att kalkylera och analysera dina rörelser, sömn, puls, etc. Tryck på             
knappen när displayen visar nuvarande tid. Tryck på knappen två gånger för att se              
stegräknaren och tryck en tredje gång för hjärtmonitor. Mi Fit appen synkroniserar            
med din Xiaomi Mi Band 2 automatiskt för at visa mer data. Den låter dig ställa in                 
flera alarm och notifikationer. 


