
Xiaomi Mi Band 2 Aktivitetssporer 

Spesifikasjoner: 

- Bluetooth: v4.2 BLE
- Skjerm: 0.42" OLED med  berøringstast 
- Li-polymer  70  mAh oppladbart  batteri 
- Standbytid:  Ca  20  dager 
- Funksjoner: Hjertemonitor, søvnovervåkning, skritt-teller, oversikt over forbrente 
kalorier,  skritt og  tilbakelagt  avstand, tid,  vekkerklokke,  vibrasjon 
- Sensorer: En akselerasjonssensor med lav ytelse og en fotoelektrisk 
pulssensor  
- Båndets  lengde:  235mm 
- Justerbar  lengde:  155mm  - 210mm 
- Sporerens  mål: Ca  40mm  x 16mm  x 10mm 



Innstilling av sporeren 
 

For det første, må du være sikker på at Xiaomi Mi Band 2 er fulladet før du                 
begynner å stille den inn. For å lade den opp, må du bruke den medfølgende               
ladekabelen og sette sporeren inn i holderen med kontaktene med gullplett først.            
Plugg kabelen inn i PC-en eller strømadapteren. Skjermen på sporeren vil vise            
batteriikonet i 3 sekunder for å vise at den lades opp. Det vil ta omtrent 2-3 timer                 
å fullade batteriet. Du kan trykke på berøringstasten på sporeren for å sjekke             
fremgangen. 

 
 

For å stille inn sporeren, skal du sette den på baksiden av remmen og              
feste den rundt håndleddet ditt, slik det er vist i bildet over.  
Last ned Mi Fit-appen til enheten din fra App Store eller Play Store og installer               
den. 

Skru på Bluetooth på enheten din og åpne appen. Velg “Legg til enhet” og velg                
“Mi Band” fra enhetslisten. Sporeren vil vibrere og be deg om å trykke på              
berøringstasten for å parre den med enheten din. Når dette er gjort, vil Mi Band 2                
vise klokkeslettet og Mi Fit-appen vil vise helseopplysninger og valgmuligheter          
for å skreddersy din Xiaomi Mi Band 2. 



Bruk av Xiaomi Mi Band 2 
 

 
1. Tid. 2. trinn. 3. Puls. 

 
Når din Mi Band 2 er innstilt og parret med enheten din, vil den automatisk               

begynne å beregne og analysere bevegelsene dine, søvnen osv. Trykk på           
berøringstasten en gang for å vise klokkeslettet. Trykk på den to ganger for å              
vise antall skritt du har gått og trykk på den en gang til for å vise pulsen din.  

Mi Fit-appen synkroniseres med din Xiaomi Mi Band 2 automatisk for å            
vise deg enda flere data. Den lar deg også innstille forskjellige varsler og             
alarmer.  


