BlueActive

Aktiivisuusranneke

Laite mittaa liikettä erityisen sensorin
avulla ja yhdistää syöttämäsi tiedon
antaakseen mittaustuloksia kuten
askeleita, kaloreita, etäisyyttä, nopeutta ja
unen laatua.
Paketissa mukana:
BlueActive -aktiivisuusranneke, USBlatauskaapeli, Käyttöohjeet

Laitteen osat

Laitteen lataus

1. Rannehihna
2. Irroitettava tekniikkakapseli
3. Monitoiminäppäin(erottuu renkaana
tekniikkakapselin pinnassa)
4. Näyttö
5.Micro-USB -latausportti
6. Kiinnitysnasta
7. Micro-USB -latauskaapeli

1. Irroita aktiivisuusrannekkeen
kovamuovinen tekniikkakapseli
rannehihnasta painamalla se ulos
hihnasta hihnan näyttöaukon kautta.
2. Kytke mukana tuleva Micro-USB
-latauskaapeli tekniikkakapselin Micro-USB
latausporttiin ja toinen pää tietokoneen
USB-porttin tai pistorasiasovintinta
käyttäen pistorasiaan.
3. Tekniikkakapselin akku latautuu täyteen
n. kahdessa tunnissa.
4. Kun laitteen akku on latautunut
täyteen irroita Micro-USB -latauskaapeli
tekniikkakapselista ja tietokoneesta.
Rannehihnan syvennyksessä on
merkintä ”USB >” joka osoittaa
miten päin tekniikkakapseli tulee
asettaa syvennykseen takaisin. Tämä
on tärkeääsiksi että rannehihnan
syvennyksen sisällä oleva kieleke asettuu
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Vaihda näkymää koskettamalla
monitoiminäppäintä lyhyesti. Näyttö
sammuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen ja herää uudelleen, kun hipaiset
monitoiminäppäintä lyhyesti. Kun
teet asetuksia ja selaat näkymiä on
tärkeää että tekniikkakapseli on omalla
paikallaan rannehihnassa. Muutoin
tekniikkakapselin sivupintaan koskeminen
saattaa aiheuttaa sen että laite lukee
kosketuksen monitoiminäppäimen
kosketukseksi.
(1) Virta päällä -näyttö: Kello
Näyttää ajan tunteina ja minuutteina
(2) Päivämäärä, kuukausi näyttö

Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat
kuukautta ja kaksi seuraavaa
päivämäärää, jonka perään viikonpäivä.
Esimerkiksi: 02:16 MO tarkoittaa
Helmikuun 16. maanantai. MO on
lyhenne maanantaista.
Viikonpäivien lyhenteet:
MO Maanantai
TU Tiistai
WE Keskiviikko
TH Torstai
FR Perjantai
SA Lauantai
SU Sunnuntai
(3) Askelmittari
Laite aloittaa askelten mittaamisen kun
laitat rannekkeen käteen ja kätesi liikkuu.
Se tallentaa askeleesi alkaen yhdestä
askeleesta ja aina 100 000 asti.
(4) Kalorit
Kun kävelet tai muuten liikut ranneke

kädessä, se laskee kulutetut kalorit
asettamasi iän, pituuden ja painon
perusteella.
(5) Etäisyys
Laite tallentaa liikkumasi etäisyyden ja
se ilmestyy näytölle kun olet liikkunut yli
100 m.
(6) Nopeuden mittaus
Anturi mittaa nopeuden kätesi
heilahduksesta ja laskee kuinka monta
kilometriä tunnissa etenet.
(7) Ajanotto
Kun näytöllä on kello-ikoni, se kertoo
kuinka kauan olet liikkunut. Yhden
minuutin kohdalla aika alkaa näkyä.
(8) Unenlaatu
Laitteessa on kolme tasoa unen laadulle:
Erittäin hyvä (hymynaama), Hyvä
(normaali naama), Huono (itkunaama).
Valitse näkymistä Unenlaatu ja kosketa
monitoiminäppäintä 3 sekuntia, jotta
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oikein tekniikkakapselin Micro-USB
-latausporttia vasten. Kielekkeen tehtävä
on suojata tekniikkakapselin latausporttia
ja siten elektroniikka vesiroiskeilta.
Näkymä vaihtoehdot

näet unesi laadun. Pääset pois unen
laadun mittausnäkymästä koskettamalla
monitoiminäppäintä uudelleen 3
sekunnin ajan.
(9) Asetukset
Pääset muuttamaan asetuksia
koskettamalla monitoiminäppäintä
3 sekunnin ajan asetukset -symbolin
kohdassa. Aseta päiväys, pituus, paino,
ikä, sukupuoli tai nollaa mittaukset tästä
valikosta.
Asetusten laittaminen
1. Käyttö
Selaa näkymiä koskettamalla lyhyesti
monitoiminäppäintä kunnes pääset
asetukset symbolin kohdalle(9). Valitse
asetukset-valikko koskettamalla 3
sekuntia monitoiminäppäintä. Laite
vilkuttaa nyt vuosilukua. Vaihda
lukemaa kosketamalla lyhyesti
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monitoiminäppäintä, kunnes haluttu
lukema on näytöllä. Vahvista haluttu
lukema ja siirry seuraavan asetuksen
tekoon koskettamalla 3 sekuntia
monitoiminäppäintä.

vahvistaaksesi ja siirtyäksesi päivän
muokkaus-kohtaan. Lyhyillä kosketuksilla
saat taas siirryttyä haluttuun päivään
ja lopuksi vahvistat sen 3 sekunnin
kosketuksella.

Huom! Asetus näkymässä voi edetä
vain yhteen suuntaan eli jos vahingossa
valitset väärin tai etenet asetuksissa
seuraavaan kohtaan sinun täytyy joko
vahvistaa tulevien näkymien tiedot
3 sekunnin mittaisilla kosketuksilla
tai selata ja asettaa muut asetukset
loppuun, jonka jälkeen pääset taas
tekemään asetuksia uudelleen.

2. Asetusten määrittely
(1) Vuosi, 2015 - 2025
(2) Kuukausi, päivä,.Tammikuusta
joulukuuhun. Ja päivät 1 - 31
(3) Kellonaika, 00:00 - 23:59
(4) Sukupuoli, Mies/Nainen
(5) Ikä, 10 - 99
(6) Paino, 10 kg - 250 kg
(7) Pituus, 100 cm - 240 cm
(8) Nollaa,“YES,NO” Jos valitset ‘yes’, laite
poistaa ja nollaa kaikki aikaisemmat
tallennukset ja asetukset.

Esimerkiksi kuukausi/päivä-asetuksille
on kaksi muutettavaa kohtaa. Valitse
ensin lyhyillä kosketuksilla oikean
kuukauden, jonka jälkeen kosketa
monitoiminäppäintä 3 sekuntia
9

Huomio!
Älä yritä avata laitteen tekniikkakapselia.
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Ensimmäistä kertaa käytettäessä jos
laite ei reagoi monitoiminäppäimen
kosketukseen, lataa Tekniikkakapselin
akkua mukana tulevalla Micro-USB
-kaapelilla tietokoneen USB-portista
tai pistorasiasovintinta käyttäen
pistorasiasta. Latausaika n. 2 tuntia.
Laite ottaa vastaan
Turvallisuus
1. Pidä ranneke ja sen kaikki lisäosat
lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
He saattavat vahingossa vaurioittaa
laitetta tai nielaista sen osia, mikä voi
aiheuttaa tukehtumisen.
2. Pidä ranneke kuivana. Se on
roiskeenkestävä, eli kestää esim. sateen
ja käsienpesun. Ei sovellu sukeltamiseen
tai uimiseen.
3. Vältä käyttöä liian kuumissa
olosuhteissa. Käyttölämpötila: -10C°−
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+45C° Liiallinen lämpö vähentää
elektronisen laitteen ikää, vahingoittaa
akkua ja voi sulattaa tai taivuttaa
muovisia osia.
4. Vältä säilytystä kylmässä, sillä kun
laitteen tuo lämpimämpään, se kerää
kosteutta joka voi vaurioittaa ranneketta
tai sen sisältämää piirilevyä.
5. Kovaotteinen käyttö saattaa vaurioittaa
piirilevyjä.
6. Älä käytä kovia kemikaaleja tai
voimakkaita pesuaineita rannekeosan
puhdistukseen. Upota pehmeä liina
mietoon puhdistusaineeseen ja pyyhi
ranneke sillä.
7. Älä maalaa ranneketta. Maali estää
rannekkeen joustavuuden ja haittaa
normaalia käyttöä.
8. Älä laita ranneketta kuumentavaan
laitteeseen tai sellaisen lähelle. Kuten
mikroaaltouuniin, uunin, hellan levylle

tai lämpöpatteriin. Rannekkeen
tekniikkakapselin akku voi tällöin räjähtää.
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Tekniset tiedot
Valmiusaika: 6 päivää
Normaali käyttöaika yhdellä latauksella:
3 päivää
Latausaika: 2h
Rannekkeen materiaali: Silikoni
Akku: Uudelleen ladattava,
sisäänrakennettu Litiumpolymeeri-akku
(50mAh)
Käyttöliittymä: Näyttö ja hipaisulla toimiva
monitoiminäppäin
Roisketiivis
Takuu
Tuotteella on 12 kk takuu. Tarkemmat
takuuehdot osoitteessa
www.bluebiit.com

www.bluebiit.com
Bluebiit™ - WellBiit Oy
Vattuniemenkatu 15 B, 00210 Helsinki,
Finland
Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@bluebiit.com
020 734 0510

