
Przegląd urządzenia

Jak nosić opaskę Q-Band EX?
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Opaskę Q-Band EX należy założyć na nadgarstek1 2

3 4Ładowanie opaski Q-Band EX

Mocowanie opaski Q-Band EX zapięciem

Zmiana opaski

Załóż opaskę ekranem skierowanym do góry, aby owinęła 
nadgarstek. Wsuń jeden pasek przez pętlę drugiego paska i 
dopasuj zapięcie na pasku, wyszukując otwory, do których 
najlepiej będzie pasować zapięcie.

Ściśnij oba zapięcia, aby weszły do otworów na opasce, aż do 
usłyszenia kliknięcia, wskazującego pewne zamocowanie paska.
Uwaga: Paski są wymienne i zakładać/odwracać można oba końce.

Rozłóż oba końce pasków ekranem do góry i naciśnij ekran kciukiem, aż do 
odłączenia spinki z opaski na nadgarstek.

Włóż spinkę z ekranem skierowanym do góry, do wycięcia na spodzie opaski na 
nadgarstek. Upewnij się, że dwa wypusty z każdej strony spinki są pewnie 
zamocowane do odpowiednich gniazd w opaskach.

Ważna uwaga:
Niewykonanie wymienionych powyżej instrukcji może spowodować uszkodzenie 
urządzenia.
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Dwustronna opaska 
na nadgarstek

ZapięcieSpinka

Przycisk dotykowy
Metalowy styk do ładowania

Przed ładowaniem Q-Band EX upewnij się, że urządzenie zostało bezpiecznie 
umieszczone w kasecie ładowania z zamkniętą pokrywą oraz, że złącze USB jest 
podłączone do komputera lub do źródła zasilania poprzez zasilacz.

Ważna uwaga: 
Ten produkt jest dostarczany z zablokowanym ekranem oraz przyciskami i zostanie 
odblokowany po jego naładowaniu przez połączenie USB. Upewnij się, że podczas 
ładowania jest wyświetlana ikona "Ładowanie" wskazująca, że urządzenie jest 
prawidłowo podłączone i jest ładowane.

Wideo demonstracyjne:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR
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Ikona ładowania

(1)Naciśnij

(2)W górę1



Rozpoczęcie używania opaski Q-Band EX

Pobranie aplikacji i-gotU Life1 2
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Konfiguracja opaski Q-Band EX

Funkcje Q-Band EX i aplikacji i-gotU Life

Q-66 Q-Band EX

Pobierz aplikację  i-gotU Life do swojego smartfona ze Sklepu Play lub 
z App Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Pobranie aplikacji: http://global.mobileaction.com/download/apk

Obsługiwane urządzenie
Dowolny smartfon z systemem Android (wersja 4.3 i 
nowsze) z wbudowanym połączeniem  Bluetooth 4.0; lub
iPhone 4s i modele nowsze, iPad 2 i modele nowsze oraz 
iPod Touch (wszystkie z wersją iOS 7.0 i nowszą).
Kompletną listę obsługiwanych modeli smartfonów lub 
urządzeń mobilnych, można uzyskać pod adresem:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html

Opaskę Q-Band EX można skonfigurować bezpośrednio w aplikacji i-gotU Life.

Pierwsza konfiguracja:
       Otwórz aplikację i-gotU Life.
       Nastąpi automatyczne uruchomienie Kreatora konfiguracji(Setup Wizard) 
       Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przeprowadzić dalsze ustawienia.

Konfiguracja nowego urządzenia z opcji Ustawienia:
       Otwórz aplikację i-gotU Life.
       Stuknij ikonę aplikacji w górnym, lewym rogu, aby otworzyć menu funkcji.
       Wybierz Ustawienia(Settings).
       Stuknij Konfiguracja nowego urządzenia(Setup New Device) w opcji 
       DALSZE USTAWIENIA URZĄDZENIA(MORE DEVICE SETTINGS).
       Aby kontynuować, wykonaj instrukcje ekranowe.

    Uwaga
Twoje personalne informacje są wykorzystywane do obliczenia 
podstawowej przemiany materii (BMR), która określa spalone kalorie.
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1. Przełączanie pomiędzy różnymi trybami funkcji

2. Zmiana informacji na wyświetlaczu

3. Tryby Q-Band EX

1. Stuknij dwukrotnie, aby wybudzić ekran urządzenia.
2. Dłużej naciśnij przycisk Q-Band EX, aż do wyświetlenia na 
    ekranie 4 ikon w celu wyboru trybu.
3. Stuknij dwukrotnie przycisk w celu przejścia do trybu przełączania. 
4. Po 3 sekundach nastąpi przejście do wybranego trybu.

Pokazane na ekranie informacje zmieniają się po naciśnięciu przycisku 
na Q-Band EX w celu przełączenia pomiędzy ekranami.

Tryb dzienny: Analiza dziennych danych, włącznie z liczbą 
wykonanych kroków i spalonymi kaloriami.

Tryb snu: Śledzenie wzorca i jakości snu.

Tryby sportowe: Rozpoczęcie treningu i wyświetlanie 
informacji włącznie czasem trwania, liczbą wykonanych kroków, 
spalonymi kaloriami i przebytą podczas ćwiczenia odległością.

Tryb drzemki: Budzenie przez wibrację po krótkiej drzemce.

Data
Stan połączenia
Bieżący tryb
Całkowity postęp (średnia liczba spalonych kalorii + przebytych kroków)
Stan baterii

Cichy alarm

Powiadomienie

Pomoc online

Pobranie podręcznika

Cichy alarm opaski Q-Band EX udostępnia alarm poprzez delikatne wibracje. 
W trybie snu, alarm można wyłączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku na  
Q-Band EX. Pojedyncze naciśnięcie przycisku, nie wyłączy alarmu i zostanie 
on ponowiony po 5 minutach. Ustawienia alarmu można zmienić następująco: 
otwórz aplikację i-gotU Life > Menu > Cichy alarm(Silent Alarm).

Użytkownik zostanie powiadomiony przez wibrację o przychodzących 
połączeniach, wiadomościach SMS, poczcie e-mail lub uzyska powiadomienia z 
aplikacji społecznościowych. Powiadomienie można skonfigurować z: Menu 
aplikacji i-gotU Life -> Powiadomienie(Notification).

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

Uwaga dotycząca ochrony środowiska:
Po wdrożeniu do krajowego systemu prawnego  Dyrektywy Europejskiej 
2002/96/EU, należy stosować się do następujących wymagań:
Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno usuwać z odpadami 
domowymi. Prawo zobowiązuje klientów do zwracania urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych po zakończeniu ich użyteczności serwisowej do publicznych 
punktów zbiórki lub do miejsca ich sprzedaży. Szczegółowe informacje są 
zdefiniowane przez prawo określonego kraju. Obecność na produkcie tego 
symbolu, w podręczniku lub na opakowaniu wskazuje, że produkt podlega tym 
przepisom. Poprzez recykling, ponowne wykorzystanie materiałów lub inne 
formy utylizacji starych urządzeń, użytkownik wnosi ważny wkład do ochrony 
naszego środowiska naturalnego.
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4. Opis ikony

Ważna uwaga
Przy pierwszym użyciu należy sprawdzić, czy opaska Q-Band EX jest 
całkowicie naładowana. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.

Chociaż urządzenie można używać podczas deszczu, jego używanie w 
wodzie jest zabronione. Należy unikać używania pod natryskiem lub w 
saunie/kąpieli parowej, ponieważ wysoka temperatura, para i woda 
mogą spowodować uszkodzenie urządzenie.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych 
powodujących korozję.

Długotrwałe utrzymywanie niskiego napięcia, może spowodować 
uszkodzenie wbudowanej baterii litowo-polimerowej. W celu wydłużenia 
żywotności baterii zaleca się, aby ładować baterię co trzy miesiące 
nawet, jeśli urządzenie nie będzie często używane lub nie planuje się 
jego używania przez jakiś czas.
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http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp
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