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Q-66

Ръководство на
потребителя

Общ изглед на устройството

Верижка за часовник
с две лица
Ядро
Сензорен бутон

Закопчалка

Метална клема за зареждане

Как се носи Q-Band EX?
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Носете Q-Band EX на китката

Поставете верижката с екрана нагоре и я увийте около китката
си. Плъзнете единия край на верижката през примката на другия
край и подравнете закопчалката по верижката, за да изберете
отворите, които най-добре пасват на закопчалките.
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Стиснете двете закопчалки, така че да влязат в отворите на
верижката и да чуете щракване, което показва, че верижката е
здраво закрепена.
Забележка: Верижката на часовника е сменяема и с две лица.
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Зареждане на Q-Band EX
2

1

(1)Натиснете

4
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Затегнете Q-Band EX със закопчалката

Смяна на верижката

1

(2)Нагоре

2

Икона за зареждане
Преди зареждане на Q-Band EX уверете се, че продуктът е поставен стабилно в
кутията за зареждане, като капакът е затворен, а USB конекторът е включен в
компютър или източник на енергия чрез токов адаптер.
Важно съобщение:
Продуктът се доставя със заключен екран и заключени бутони. Те ще бъдат
отключени, когато продуктът бъде зареден посредством USB връзка. Уверете се,
че иконата за "зареждане" се вижда, докато устройството се зарежда, което
показва, че свързването е правилно и протича зареждане.
Видео демо:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR

1. Разтворете двете части на верижката, така че екранът да сочи нагоре, и

натиснете екрана с палеца си докато ядрото не се освободи от верижката.

2. Поставете ядрото с екрана нагоре в жлеба от долната страна на верижката.

Уверете се, че двете езичета от всяка страна на ядрото са здраво фиксирани в
съответните отвори на верижката.
Важно съобщение:
Ако не следвате инструкциите е възможна повреда на устройството.
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Първи стъпки с Q-Band EX
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Изтеглете приложението i-gotU Life

Изтеглете приложението i-gotU Life от Google Play или App Store
на Вашия смартфон:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Apk изтегляне: http://global.mobileaction.com/download/apk

Поддържани устройства
• Всички смартфони с Android (версия 4.3 и нагоре) с
вграден 4.0 Bluetooth; или
• iPhone 4s и по-нови модели, iPad 2 и по-нови модели
и iPod Touch (всички версии на iOS от 7.0 нагоре).
• Пълният списък с поддържаните модели смартфони
или мобилни устройства ще откриете на:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html
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Използване на Q-Band EX
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Настройка на Q-Band EX

Q-Band EX може да се конфигурира направо от приложението i-gotU Life.
Първоначална настройка:
1. Отворете приложението i-gotU Life.
2. Автоматично ще се стартира Съветник за настройка
(Setup Wizard) ще се стартира автоматично.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с още настройки.

Инсталиране на ново устройство от Настройки:
1. Отворете приложението i-gotU Life.
2. Натиснете иконата на приложението в горния ляв ъгъл,
за да отворите меню с функции.
3. Изберете Настройки(Settings).
4. Натиснете Инсталиране на ново устройство(Setup New Device)
под ОЩЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО(MORE DEVICE SETTINGS).
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите.

Бележка
Вашите лични данни се използват за изчисляване на Вашия базов
метаболитен индекс (BMR), който определя изгорените калории.
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Функции на Q-Band EX и
приложението i-gotU Life

1. Превключване между различните функционални режими

Тиха аларма

2. Промяна на информацията на дисплея

Известие

1. Натиснете бутона два пъти, за да събудите екрана на устройството.
2. Натиснете бутона на Q-Band EX продължително, докато не видите 4
икони на екрана за избор на режим.
3. Натиснете бутона два пъти, за да превключите режима.
4. Ще влезете в избрания режим след 3 секунди.
Информацията, показана на екрана, варира, когато докоснете бутона на
Q-Band EX за превключване на екраните

3. Режими на Q-Band EX

Ежедневен режим: Анализира Вашите ежедневни данни,
включително стъпките, които сте направили, и изгорените калории.
Сън: Проследява модела и качеството на сън.
Спортен режим: Стартира тренировка и показва информация,
включително продължителност, направени стъпки, изгорени
калории и изминато разстояние по време на тренировка.
Дрямка: Събужда Ви с вибрация след кратка дрямка.

Тихата аларма на Q-Band EX предлага събуждане чрез меки вибрации. В
спящ режим алармата може да бъде изключена с продължително
натискане на бутона на Q-Band EX. При еднократно натискане алармата
няма да се изключи, а ще се стартира отново след 5 минути. Настройките
на алармата могат да бъдат променени в: Отворете приложението i-gotU
Life > Меню > Тиха аларма(Silent Alarm).
Ще бъдете известени с входящи повиквания, SMS, имейли или
предупреждения от социални приложения чрез вибрация. Известията
могат да бъдат настроени от: i-gotU Life Меню с приложения ->
Известие(Notification).

Онлайн помощ

Android: http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=en
iOS: http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=en&platform=ios

Ръчно изтегляне

http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp

4. Описание на иконата
Дата
Състояние на свързване
Текущ режим
Цялостен прогрес (средна стойност на калории + стъпки)
Състояние на батерията

Важно съобщение
1. Уверете се, че Q-Band EX е напълно заредена, когато я използвате
за пръв път. Пълното зареждане отнема 2 часа.
2. Въпреки че устройството може да се използва в дъжд, забранява се
използването му под вода. Не се къпете и не вземайте сауна/парна
баня с устройството, защото високата температура, парата и
водната струя могат да повредят устройството.
3. Не използвайте корозивни разтворители за почистване на устройството.
4. Вградената литиево-полимерна батерия може да се повреди, ако
остане с ниско напрежение дълго време. Препоръчва се да
зареждате батерията веднъж на всеки три месеца, за да удължите
живота й, дори и да не използвате устройството много често или да
не планирате да го използвате известно време.

WEEE
Съобщение за опазване на околната среда:

След прилагането на Европейска директива 2002/96/ЕС в националната
правна система, важи следното:
Електрически и електронни устройства не могат да се изхвърлят заедно с
битови отпадъци. Потребителите са задължени от закона да връщат
електрическите и електронни устройства в края на живота им като ги
предават в пунктове за събиране отпадъци, създадени за тази цел, или в
мястото на закупуване. Подробностите за това се определят от
националното законодателство на съответната страна. Този символ върху
продукта, ръководството за употреба или опаковката показва, че даден
продукт е обект на тези правила. Чрез рециклиране, повторно използване
на материалите или други форми на използване на стари устройства, Вие
давате важен принос за защитата на околна среда.

