Xiaomi Mi Band 2
Handleiding
Specificaties
- Model:
XMSH04HM
- Vereisten:
Bluetooth 4.0 - Android 4.4 of
hoger dan iOS 7.0
- Gewicht:
19 gram
- Water res. : IP67
- Type accu:
70 mAh Lithium-ion
- Armbandje: 155mm - 210mm afstelbaar
1. Xiaomi Fitness-Bracelet in gebruik
a. Pak de module
b. Plaats de module in het armbandje
c. Bevestig het armbandje op je pols
2. Mi Band App
Installeer de Mi Band App: Mi Fit
of scan onderstaande QR-code

3. Pairing
Na een succesvolle synchronisatie kun je direct
beginnen met het meten van je activiteiten. Zo
kan je stappen bij houden, de tijd aflezen en een
hartslag indicatie krijgen.

4. Opladen
Laad de module op d.m.v. meegeleverde kabel.

Activitytrackerkopen.nl
Xiaomi Mi Band 2 gebruikershandleiding
Zet de Xiaomi Mi Band 2 in elkaar




Pak de armband
Plaats de activity tracker in de uitsparing
Doe de armband om uw arm

Download de Mi Band App uit de App Store (Google Play Store, Apple Store)



Voor Android & Iphone gebruikers download de Mi Fit app (officiële app)
Voor Windows Phone gebruikers download de Bind Mi Band app (Third Pary app)

Mi Band synchronisatie





Controleer of de Mi Band voldoende stroom heeft door op de touch knop te drukken
(als u de tijd ziet is het voldoende)
Zet uw Bluetooth aan op uw telefoon
Ga naar de Mi Fit app en volg de stappen
Na het voltooien van de stappen in de Mi Fit app is de synchronisatie compleet. De
juiste tijd zal op de Mi Band te zien zijn.

Aanpassen van de interface op de Mi Band.





Open de Mi Fit app
Ga naar Profile en druk onder My Devices op de Mi Band.
Kies Mi Band display settings
Kies de gewenste data dat u op de Mi Band wilt zien

Opladen van de batterij





Haal de Activity Tracker uit de armband. Plaats de Activity Tracker in de bijgeleverde
oplader.
Steek de oplader in een USB poort van de laptop, USB oplader van de telefoon etc.
Als het opladen is gestart ziet u een laadicoon op de Mi Band verschijnen
De Mi Band trilt als deze volledig is opgeladen

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van de Mi Band 2? Ga dan naar
www.mibandje.nl
of stuur een mail naar support@mibandje.nl.
activitytrackerkopen.nl

Xiaomi Mi band gebruikershandleiding
1. Xiaomi’s Fitness-Bracelet (Mi band)
in gebruik

2. Mi band App

3. Mi band synchronisatie

Installeer de Mi Band App: Mi Fit

Zet de Mi Band aan. Vervolgens detecteerd uw smartphone de Mi Band op
basis van het regristratie nummer. De indicatoren zullen blauw oplichten.
Druk een paar keer op de Mi Band om de regristratie te bevestigen.

de module
het armbandje

a pak de module
b plaats de module in het armbandje

c bevestig het armbandje om uw pols

Mi band gebruik

Batterij opladen

Na een succesvolle synchronisatie kunt u direct beginnen
met het meten van uw activiteiten. Zo kunt u de stappenteller
activeren en kunt u uw slaapritme bijhouden.

Wanneer er 3 rode indicatoren verschijnen dient u de module
op te laden.

Specificaties

Totaal gewicht : 5.0g
Batterij capaciteit : 41mAh
Werkzaam binnen temperatuur :
-10С – 50С
Lengte of van armband : 225mm
Materiaal sluiting: aluminium
Vereisten : synchronizen met
Bluetooth

Door middel van de MI Fitness app kunt u doelstellingen
bepalen welke u kunt aflezen op de module zelf (indicatoren).

De module wordt opgeladen

1/3 van uw doelstelling behaald

Meer dan 1/3 van
uw doelstelling behaald

De module is
volledig opgeladen

Meer dan 2/3 behaald

Doelstelling behaald

Heeft u vragen over het gebruik van de Mi Band
bezoek dan onze website: www.e-supply.nl

Batterij: lithium-polymer battery
Synchronization: Bluetooth 4.0
Water resistance : ІР67
Verstelbare lengte : 157mm-205mm
Band: polyurethane

