
BlueActive2
Aktivitetsarmband

SE - Bruksanvisning

Funktioner

- Tid / datum
Manuell inställnings för tid / längd / vikt
- Stoppur
Mellantid 
- Pedometer
Beräknar stegen från 24 timmar eller när 
du så önskar.
- Distans
Mät distans
- Kalorier
Indikerar förbrukade kalorier
- Vibrerande alarm
Set alarm för aktiverar sig
- 24h automatisk inspelning
Hjälper till att övervaka dina dagliga 
aktivitetsnivåer. Återställer mätningar 
automatiskt varje 24 timme.
- USB uppladdningsbart batteri
Inbyggt litiumpolymer batteri. Batterilivs-
längd upp till 20 dagar.

Komponentlista

1. Övre knappen
2. Nedre knappen
3. Armband
4. Fäststift
5. Sensor-enhet
6. USB-laddnings-
adapter

OBS! Sätt in teknikenheten i handleds-
remmen så att USB-kontakten möter den 
punkt som är märkt på handledsremmen

Användning

Med BlueActive2 kan du enkelt spåra din 
dagliga aktivitet. Övervakning och instäl-
lning av enheten är lätt med knapparna 
på armbandet. Att använda en enhet 
kräver ingen telefonapplikation eller ett 
datorprogram.
Mätintervallet som registreras av enheten 
är 24 timmar och enheten återställer 
mätresultaten varje 24 timmar på klockan 
00:00.
När batteriet är fulladdat är det tillräckligt 
att övervaka upp till 20 dagars aktivitet 
innan den behöver laddas. Enheten 
laddas genom att ansluta USB-ladd-
ningsanslutningen på teknikenheten till 

datorns USB-port.

Innan du använder, ladda ner enheten 
och gör grundläggande inställningar; tid, 
datum, år och tidsläge, samt längd och 
vikt. Detta ger enheten det mest exakta 
mätresultatet för steg, kalorier och distans.

Displayen av enheten vaknar för att 
visa tiden när du trycker kort på nedre 
knappen. För att visa mätvyer, tryck kort 
på nedre knappen.

Uppladdning av enheten

1. Tryck på teknikenheten ur handleds-
remmen under remmen.
2. Anslut USB-laddningsanslutningen för 
teknikenheten till datorns USB-port, med 
displayen på teknikens enhet nedåt.
3. Batteriet på teknikenheten laddas och 
enheten blinkar laddningsikonen för den 

tiden. Batteriet är fulladdat på cirka 2 
timmar.
4. Efter att ha laddat batteriet, koppla loss 
tekniken helt från USB-porten på datorn.
5. Dra teknikenheten tillbaka till handleds-
remmen, den plats som USB-laddarkon-
takten och handledsremmen   står 
inför. OBS! Detta är viktigt för att tekniken-
heten annars är utsatt för vatten och kan 
droppa från handledsremmen.

Bläddra i mätvyn

Du kan bläddra igenom vyerna genom 
att kort trycka på nedre knappen.
-> 1.Tid(  om vald 12h klockan)
-> 2. Steg
-> 3. Avstånd
-> 4. Förfallna kalorier
-> 5. Vibrerande varning
Skärmen stängs av automatiskt efter ca 

4 sekunder.

1. Klocka

Visar tid och datum efter 4 sekunder.

Ställa in tiden

1. Ställ in tiden genom att trycka på den 
övre knappen i 2 sekunder.
2. Tryck kort på den nedre eller övre knap-
pen för att välja timme tills du hittar det 
önskade numret.
3. Tryck på den övre knappen för 2 sekun-
der att acceptera numret.
4. Kort Tryck på den nedre eller övre knap-
pen för att välja numret tills du hittar det 
önskade numret.
5. Acceptera minut läsning genom att 
trycka den övre knappen i 2 sekunder.
6. Välj månad genom att trycka kort på 
nedre eller övreknappen tills du hittar det 
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önskade numret.
7. Acceptera läsning genom att trycka 
den övre knappen i 2 sekunder.
8. Tryck kort på den nedre eller övre på 
knappen tills du hittar önskat datum.
9. Tryck på den övre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera datum.
10. Välj år genom att kort  trycka på den 
nedre eller övre på knappen tills du hittar 
det önskade numret.
11. Tryck på den övre knappen i 2 sek för 
att acceptera år.
12. Välj 24 eller 12-timmarsformat genom 
att kort trycka på den nedre eller på 
knappen tills du hittar det önskade 
numret.
13. Tryck på den övre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera format.

Stoppur
1. Välj genom att trycka på nedre knap-

pen i 2 sekunder.
2. Tryck kort nedåt för att starta och stop-
pa timingen.
3. Återställ timern och återgå till tidsvis-
ning genom att trycka på nedre knap-
pen i 2 sekunder.

2. Stegräknaren  

Visar antalet steg

Återställ stegnummer
1. Tryck på den nedre knappen i 2 sek.

Ställ in längd och vikt
1. I stegvy trycker du på den övre knap-
pen i 2 sekunder.
2. Välj längden t.ex. ”H170” (cm) genom 
att kort trycka på den övre eller nedre 
knappen tills du hittar önskat nummer.
3. Tryck på den övre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera längden.

4. Välj vikt t.ex. ”L60” (kg) genom att kort 
trycka på den övre eller nedre knappen 
tills du hittar önskat nummer.
5. Tryck på den övre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera vikten.

3. Distans

Mät distans 00.00 (Km)

4. Kalorier

Konsumerade kalorier (kcal)

5.  Vibrerande alarm

Visar det inställda alarmet.

Sät på alarmet
1. Tryck på knappen 2 sekunder nedåt i 
vibrationalarmvisningen.

Sätt in alarmtiden
1. Tryck på den övre knappen i vibrerings-
vyn i 2 sekunder.
2. Läsningstiden blinkar. Välj rätt timme 
genom att kort trycka på den övre eller 
nedre knappen tills du hittar önskat 
nummer.
3. Tryck på den övre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera läsningen.
4. Minute läsning flickers. Tryck kort på 
den övre eller nedre knappen för att 
välja minutläsning tills du hittar önskat 
nummer.
5. Tryck på den nedre knappen i 2 sekun-
der för att acceptera läsningen

Tekniska specifikationer

Modell: BlueActive 2
BBBABK2 
Storlek: Justerbar från 16,5 till 20,5 cm för 
handleden

Batteri: uppladdningsbart inbyggt Li-poly-
merbatteri (50mAh)
Material: Silikon
Näyttö: LED display
Laddning: Från USB-porten på din dator
Stegräknoggrannhet: ±5%
Vikt: 15 g
Mått: 221(P)*16.3(L)*8mm(K)
Vattentäthet: Damm och stänkskydd

Säkerhet

1. Håll armbandet och alla tillbehör utom 
räckhåll för barn och husdjur. De kan oa-
vsiktligt skada enheten eller svälja delar, 
vilket kan leda till kvävning.
2. Håll enheten torr. Aktivitetsarmbandet 
är stänktåligt, det vill säga att det kan 
utsättas för tillfällig stänk Enheten är Inte 
lämplig för dykning eller simning.
3. Försöka inte att öppna sensor-enheten. 
Enhetens batteri är inbygt.

4. Undvik användning i alltför varma för-
hållanden. Temperaturområde: -10C ° - + 
45C °. Stark värme minskar livslängden för 
elektroniska komponenter, skadar batteri-
et, och kan smälta eller böja plastdelar.
5. Undvik lagring i kyla. När enheten flyttas 
till en varmare miljö, kondenseras fukt, 
vilket kan orsaka skador på aktivitetsarm-
bandet eller på dess kretskort.
6. Full ladda enhetens batteri var 3 måna-
der om du bevara enheten under långa 
tidsperioder.
7. Grov hantering kan skada kretskortet. 
8. Använd inte starka kemikalier eller 
starka rengöringsmedel för att rengöra 
armbandet. Använd en mjuk trasa, fuktad 
med ett milt rengöringsmedel, och torka 
av armbandet.
9. Måla inte armbandet. Målning för-
hindrar armbandets flexibilitet och dess 
normal användning.

10. Utsätt inte armbandet för hög värme. 
Stark upphettning kan leda till explosion 
av sensorbatteriet.

Garanti

Produkten har 12 månaders garanti. För 
detaljerade garantivillkor vänligen besök

www.bluebiit.com
Bluebiit™ - WellBiit Oy

Vattuniemenkatu 15 B, 00210 Helsinki, 
Finland

Kundservice:
asiakaspalvelu@bluebiit.com

020 734 0510
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