CZ

Q-Band EX

Q-66

Návod k použití

Popis přístroje

Oboustranný náramek
Strojek
Dotykové tlačítko

Svorka

Kovový kontakt pro nabíjení

Jak nosit náramek Q-Band EX?

1

2

Náramek Q-Band EX noste na zápěstí

Nasaďte si náramek tak, aby displej směřoval nahoru a aby
pásek obepínal vaše zápěstí. Provlečte jeden pásek smyčkou na
druhém pásku, zorientujte svorku s páskem a vyhledejte otvory s
nejlepším umístěním svorek.

3

Provlečte obě svorky otvory na náramku. Jakmile uslyšíte cvaknutí,
znamená to, že pásek je bezpečně zajištěn.
Poznámka: Pásky hodinek lze vyměnit a lze je nosit oboustranně.
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Nabíjení Q-Band EX
2

1

(1)Stisknout 4

3

Zajistěte Q-Band EX svorkami

Výměna náramku

1

(2)Nahoru

2

Ikona nabíjení
Před nabíjením náramku Q-Band EX zkontrolujte, zda je bezpečně umístěn v dobíjecí
stanici, zda je zavřené víčko a zda je konektor USB připojen k počítači nebo zdroji
napájení prostřednictvím napájecího adaptéru.
Důležité upozornění:
Tento produkt má při dodání zamknutý displej a tlačítka. Produkt se odemkne při
nabíjení přes připojení USB. Během nabíjení zkontrolujte, zda je zobrazena ikona
"Nabíjení". Tato ikona ukazuje, že přístroj je správně připojen a nabíjí se.
Ukázkové video:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR

1. Roztáhněte oba pásky s displejem směřujícím nahoru a stiskněte displej palcem, dokud
se strojek neoddělí od náramku.

2. Zasuňte strojek s displejem směřujícím nahoru do drážky ze spodní strany náramku.
Důležité upozornění:
Zanedbáním výše uvedených pokynů může dojít k poškození zařízení.
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Začínáme s Q-Band EX

1

Stažení aplikace i-gotU Life

Stáhněte si aplikaci i-gotU Life z portálu Google Play nebo App Store
do vašeho chytrého telefonu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Stažení aplikace: http://global.mobileaction.com/download/apk

Podporované zařízení
• Všechny chytré telefony se systémem Android (v4.3 a vyšší) se
zabudovanou možností připojení 4.0 Bluetooth; nebo
• iPhone 4s a pozdější modely, iPad 2 a pozdější modely a iPod
Touch (všechny s operačním systémem iOS verze 7.0 a vyšší).
• Úplný seznam podporovaných modelů chytrých telefonů
nebo mobilních zařízení lze najít na:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html
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Zahájení používání Q-Band EX

2

Nastavení Q-Band EX

Zařízení Q-Band EX lze konfigurovat přímo v aplikaci i-gotU Life.
První nastavení:
1. Spusťte aplikaci i-gotU Life.
2. Automaticky se spustí Průvodce nastavením(Setup Wizard)
3. Podle zobrazených pokynů proveďte další nastavení.
Nastavení nového zařízení v části Nastavení:
1. Spusťte aplikaci i-gotU Life.

2. Klepnutím na ikonu aplikace v levém horním rohu otevřete nabídku funkcí.
3. Zvolte Nastavení(Settings).
4. Klepněte na Nastavit nové zařízení(Setup New Device) v části DALŠÍ
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ(MORE DEVICE SETTINGS).
5. Pokračujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka
Vaše osobní údaje se používají k výpočtu vašeho základního
metabolického hodnocení (Base Metabolic Rate, BMR), které
stanoví vámi spálené kalorie.
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Funkce Q-Band EX a aplikace i-gotU Life

1. Přepínání mezi různými režimy funkcí
1. Klepnutím na tlačítko dvakrát probuďte displej zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zařízení Q-Band EX, dokud se
na displeji nezobrazí výběr 4 ikon.
3. Dvojitým klepnutím na tlačítko přepněte režim.
4. Během 3 sekund vstoupíte do vybraného režimu.

Tichý budík
Tichý budík Q-Band EX budí měkkými vibracemi. V režimu spánku lze
budík zrušit dlouhým stisknutím tlačítka na Q-Band EX. Jedním
stisknutím tlačítka nebude budík zrušen, ale znovu se aktivuje po 5
minutách. Nastavení budíku lze měnit v: spusťte aplikaci i-gotU Life >
Menu > Tichý budík(Silent Alarm).

2. Změna informací na displeji
Informace zobrazené na displeji se mění stisknutím tlačítka
na Q-Band EX, které slouží k přepínání obrazovek.

Oznámení
Oznamuje vibracemi příchozí volání, SMS, e-maily nebo upozornění ze
sociálních sítí. Oznámení lze nastavit v: aplikaci i-gotU Life > Menu ->
Oznámení(Notification).

3. Režimy Q-Band EX
Denní režim: Analyzuje vaše denní data, včetně počtu kroků a
spálených kalorií.
Spánkový režim: Sleduje průběh a kvalitu vašeho spánku.

Nápověda online

Sportovní režim: Zahájí trénink a zobrazuje informace včetně
délky trvání, počtu kroků, spálených kalorií a vzdálenosti
překonané během tréninku.

Stažení návodu

Režim zdřímnutí: Probudí vás vibracemi po krátkém zdřímnutí.

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

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

4. Popis ikon
Datum
Stav připojení
Aktuální režim
Celkový průběh (průměrné kalorie + kroky)
Stav baterie

Důležité upozornění
1. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je přístroj Q-Band EX plně nabitý.
Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
2. Ačkoli tento přístroj lze používat v dešti, je zakázáno jej používat pod
vodou. Nepoužívejte při sprchování nebo saunování/koupání v páře,
protože vysoká teplota, pára a vodní trysky mohou přístroj poškodit.
3. Přístroj nečistěte žádnými korozivními chemikáliemi.
4. Ponecháte-li vestavěnou Li-polymerovou baterii delší dobu vybitou,
může se poškodit. Aby se prodloužila životnost baterie, doporučujeme ji
nabít každé tři měsíce, i když přístroj nepoužíváte příliš často nebo
pokud jej nemáte v úmyslu určitou dobu používat.

WEEE
Poznámka k ochraně životního prostředí:

Po zavedení evropské směrnice 2002/96/EU do legislativního
systému platí následující:
Elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s běžným
komunálním odpadem. Zákazníci jsou ze zákona povinni odevzdat
elektrická a elektronická zařízení po skončení jejich životnosti do
veřejných sběren určených k tomuto účelu nebo v místě nákupu.
Podrobnosti jsou definovány místním zákonem příslušné země. Tento
symbol na produktu, v návodu k použití nebo na obalu označuje, že
tento produkt podléhá těmto předpisům. Recyklováním, opakovaným
využitím materiálů nebo jinými formami využití starých zařízení
výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

