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Purtați Q-Band EX pe încheietură1 2

3 4Încărcați Q-Band EX

Strângeți Q-Band EX cu catarama

Schimbarea brățării

Puneți brățara cu ecranul în sus și cu banda în jurul încheieturii. 
Treceți o bandă prin gaura celeilalte benzi și aliniați catarama pe 
lângă bandă pentru a găsi gaura în care se potrivește cel mai 
bine catarama.

Strângeți amândouă cataramele în găurile de pe brățară până când 
auziți un clic, care indică strângerea în siguranță a brățării.
Notă: banda ceasului se poate înlocui și poate fi purtată pe ambele părți.

Depărtați ambele benzi cu ecranul în sus și apăsați ecranul în jos cu degetul mare 
până când acesta iese din brățară.

Introduceți partea centrală cu ecranul în sus în fanta din brățară, de jos. 
Asigurați-vă că cele două scobitori de pe ambele părți ale părții centrale sunt fixate 
în fantele corespunzătoare din benzi.

Notă importantă:
nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate cauza defectarea dispozitivului.

1. 

2.

Înainte de a încărca dispozitivul Q-Band EX, asigurați-vă că este bine plasat în interiorul 
suportului de încărcare, cu capacul închis, iar conectorul USB este conectat la un 
computer sau la o sursă de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare.

Notă importantă:
Produsul este expediat având ecranul și tastele blocate. Acestea vor fi deblocate când 
produsul este încărcat prin conexiune USB. Pictograma "Încărcare" trebuie să se afișeze 
în timpul încărcării, indicând faptul că dispozitivul este conectat corect și se încarcă.

Demo video:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR
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Pictograma Încărcare

(1)Împingeți

(2)Sus1
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Brățară reversibilă

Cataramă
Parte centrală

Buton atingere
Contact metalic pentru încărcare



Începeți să folosiți Q-Band EX

Descărcați aplicația i-gotU Life 1 2

3 4Începeți să folosiți Q-Band EX

Setarea Q-Band EX

Funcții ale aplicației Q-Band EX & i-gotU Life

Q-66 Q-Band EX

Descărcați aplicația  i-gotU Life din Google Play sau App Store pe 
smartphone-ul dumneavoastră:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Descărcare apk: http://global.mobileaction.com/download/apk

Dispozitiv suportat
Orice smartphone Android (v4.3 sau mai nou) cu 
conectivitate 4.0 Bluetooth încorporată; sau
iPhone 4s și mai nou, iPad 2 și mai noi și iPod Touch 
(toate cu versiune iOS 7.0 și mai nouă).
O listă completă cu modele de smartphone suportate 
poate fi găsită la:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html

Brățara dvs. Q-Band EX poate fi configurată direct din aplicația i-gotU Life.

Prima configurare:
       Deschideți aplicația i-gotU Life.
       Un Expert de configurare(Setup Wizard) se va lansa în mod automat.
       Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a face mai multe setări.

Configuarea unui dispozitiv nou din Setări:
       Deschideți aplicația i-gotU Life.
       Atingeți pictograma din colțul din stânga sus pentru a deschide 
       meniul de funcții.
       Alegeți Setări(Settings).
       Atingeți Configurare dispozitiv nou(Setup New Device) sub MAI 
       MULTE SETĂRI DISPOZITIV(MORE DEVICE SETTINGS).
       Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru continuare.

    Notă
Informațiile personale sunt folosite pentru a calcula Rata Metabolică de 
Bază (RMB), care determină caloriile arse.
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1. Schimbarea între diferite moduri de funcționare

2. Schimbați informațiile afișate

3. Modurile Q-Band EX

1. Atingeți butonul de două ori pentru a trezi ecranul dispozitivului.
2. Apăsați lung butonul de pe Q-Band EX până când vedeți 4 
    pictograme pe ecran pentru selectarea modurilor.
3. Atingeți butonul de două ori pentru a schimba modul.
4. Veți intra în modul selectat în 3 secunde.

Informațiile afișate pe ecran variază la apăsarea butonului de pe 
Q-Band EX pentru a schimba ecranele.

Mod zilnic: analizează datele zilnice, inclusiv pașii făcuți și 
caloriile arse.

Mod somn: urmărește calitatea somnului și etapele din ciclul de somn.

Mod sport: începe un antrenament și afișează informații despre 
durată, pași făcuți, calorii arse și distanța făcută în timpul 
antrenamentului.

Mod somn scurt: vă trezește cu vibrații după un somn scurt.

Dată
Stare conexiune
Mod curent
Progres general (medie calorii+pași)
Stare baterie

Alarmă silențioasă

Notificare

Ajutor online

Descărcare manual

Alarma silențioasă a Q-Band EX vă trezește cu vibrații ușoare. În modul 
somn, alarma poate fi anulată cu apăsarea lungă a butonului de pe 
Q-Band EX. Apăsând butonul doar o dată, alarma nu va fi anulată și va 
suna din nou în 5 minute. Setările alarmei pot fi schimbate în: deschideți 
aplicația i-gotU Life > Meniu > Alarmă silențioasă(Silent Alarm).

Veți fi notificat despre apeluri, SMS-uri, e-mailuri sau alertele aplicațiilor 
sociale prin vibrații. Notificările pot fi setate în: Meniu aplicație i-gotU 
Life -> Notificări(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

Notă despre protecția mediului;
După implementarea Directivei Europene 2002/96/EU în sistemul legislativ 
național, următoarele se aplică:
Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul 
menajer. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice 
și electronice la sfârșitul vieții de serviciu la un punct de colectare public înființat 
în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile sunt definite de legile 
naționale ale țării respective. Simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni 
sau ambalajul indică faptul că produsul este sub incidența acestor reguli. Prin 
reciclare, refolosire a materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor 
vechi, aduceți o contribuție importantă în protejarea mediului.

WEEE
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4. Descriere pictogramă

Notă importantă

Asigurați-vă că Q-Band EX este încărcată complet când o folosiți pentru 
prima dată. Brațara necesită aproximativ 2 ore pentru încărcarea completă.

Chiar dacă dispozitivul poate fi utilizat în ploaie, folosirea acestuia sub 
apă este interzisă. Vă rugăm să evitați dușul sau sauna/baia de aburi, 
deoarece temperatura înaltă, aburii și jetul de apă pot cauza defecțiuni 
acestui dispozitiv.

Vă rugăm să nu folosiți chimicale corozive pentru a curăța dispozitivul.

Bateria Li-Polymer încorporată poate să se deterioreze dacă rămâne cu 
tensiune mică pentru o perioadă îndelungată. Este de dorit să încărcați bateria 
odată la trei luni pentru a prelungi durata de viață a bateriei, chiar dacă nu 
folosiți dispozitivul foarte des sau nu plănuiți să-l folosiți pentru o vreme.

1.  

2.

3.

4.

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