
Prehľad zariadenia

Ako nosiť Q-Band EX?
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Q-Band EX noste na svojom zápästí1 2

3 4Nabite svoj Q-Band EX

Q-Band EX upevnite pomocou spony

Výmena náramku

Náramok si založte obrazovkou smerom nahor a remienok si 
oviňte okolo zápästia. Jeden remienok prevlečte cez slučku 
druhého remienka a sponu zarovnajte s páskou tak, aby ste našli 
otvory, kde spony najlepšie zapadajú.

Obidve spony zatlačte do otvorov na náramku, až kým nebudete 
počuť cvaknutie, čo znamená, že remienok je bezpečne upevnený.
Poznámka: Remienok na hodinky je vymeniteľný a nositeľný na obidvoch 
stranách/obojstranný.

Obidva remienky roztvorte obrazovkou smerom nahor a palcom zatlačte na ňu, až kým 
sa z náramku nevysunie jadro.

Jadro vložte zospodu náramku do drážky s obrazovkou smerom nahor. Obidva čapy na 
každej strane jadra musia pevne zapadať do príslušných otvorov v remienkoch.

Dôležité upozornenie:
Pri nedodržaní vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

1. 

2.

Q-Band EX pred nabíjaním bezpečne umiestnite do nabíjacej skrinky so zatvoreným 
vekom a USB konektorom zapojeným do počítača alebo elektrickej siete cez sieťový 
adaptér.

Dôležité upozornenie: 
Tento výrobok sa dodáva so zamknutou obrazovkou a klávesmi, ktoré sa odomknú po 
nabití cez pripojenie USB. Počas nabíjania musí byť zobrazená ikona "Nabíja sa", čo 
znamená, že zariadenie je správne pripojené a že sa nabíja.

Predvádzacie video:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR
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Začíname s Q-Band EX

Stiahnite si aplikáciui-gotU Life1 2

3 4Začnite používaťQ-Band EX

Nastavenie Q-Band EX

Funkcie aplikácií Q-Band EX ai-gotU Life

Q-66 Q-Band EX

Aplikáciu i-gotU Life si stiahnite z Google Play alebo App Store vo 
vašom smartfóne:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Stiahnutie aplikácie: http://global.mobileaction.com/download/apk

Podporované zariadenie
Ľubovoľný smartfón so systémom Android (v4.3 a vyššia) 
so vstavanou pripojiteľnosťou 4.0 Bluetooth; alebo
iPhone 4s a novšie modely, iPad 2 a novšie modely a iPod 
Touch (všetky so systémom iOS, verzia 7.0 a vyššia).
Úplný zoznam podporovaných modelov smartfónov alebo 
mobilných zariadení nájdete na:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html

Q-Band EX môžete nakonfigurovať priamo v aplikácii i-gotU Life.

Prvé nastavenie:
       Otvorte aplikáciui-gotU Life.
       Automaticky sa spustí Sprievodca inštaláciou(Setup Wizard).
       Ďalšie nastavenia vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie nového zariadenia z možnosti Nastavenia:
       Otvorte aplikáciui-gotU Life.
       Ponuku funkcií otvorte ťuknutím na ikonu aplikácie v hornom ľavom rohu.
       Zvoľte možnosť Nastavenia(Settings).
       Ťuknite na položku Nastaviť nové zariadenie(Setup New Device) v možnosti 
        NASTAVENIA ĎALŠÍCH ZARIADENÍ(MORE DEVICE SETTINGS).
       Pokračujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

    Poznámka
Na výpočet vašej základnej metabolickej rýchlosti (BMR), ktorá určuje 
množstvo spálených kalórií, sú použité vaše osobné údaje.
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1. Prepínanie medzi rôznymi režimami funkcií

2. Zmena informácií o zobrazení

3. RežimyQ-Band EX

1. Ak chcete prebudiť obrazovku zariadenia, dvakrát ťuknite na tlačidlo.
2. Stlačte tlačidlo naQ-Band EX a dlho na ňom podržte prst, až kým sa na 
    obrazovke nezobrazia 4 ikony na výber režimu.
3. Ak chcete režim vypnúť, dvakrát ťuknite na tlačidlo.
4. Prístup do vybraného režimu získate za 3 sekundy.

Pri prepínaní medzi obrazovkami stláčaním tlačidla na Q-Band EX sa 
menia informácie zobrazené na obrazovke.

Denný režim: Analyzuje každodenné údaje vrátane prejdených 
krokov a spálených kalórií.

Režim spánku: Sleduje vzor a kvalitu vášho spánku.

Športový režim: Začína tréning a zobrazuje informácie spolu s 
dobou trvania, prejdených krokov, spálených kalórií a prejdenej 
vzdialenosti počas tréningu.

Režim krátkeho spánku: Po krátkom spánku vás zobudí 
prostredníctvom vibrovania.

Dátum
Stav pripojenia
Aktuálny režim
Celkový pokrok (priemer kalórií + kroky)
Stav batérie

Tichý budík

Oznámenie

On-line Pomocník

Ručné prevzatie

Tichý budík Q-Band EX vás zobudí prostredníctvom jemného vibrova-
nia. Budík môžete v režime spánku prerušiť dlhým stlačením tlačidla na 
Q-Band EX. Ak toto tlačidlo stlačíte raz, budík sa nepreruší, ale znova 
vás upozorní za 5 minút. Nastavenia budíka môžete zmeniť v: otvorte 
aplikáciu i-gotU Life > Ponuka > Tichý budík(Silent Alarm).

Vibrácie vás upozornia na prichádzajúce hovory, správy SMS, e-mail 
alebo výstrahy zo sociálnych aplikácií. Oznámenie môžete nastaviť z: 
aplikácie i-gotU Life Ponuka -> Oznámenia(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

Poznámka k ochrane životného prostredia:
Po zavedení európskej smernice č. 2002/96/EU do vnútroštátneho právneho 
systému platia nasledujúce podmienky:
Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať ich odhodením do 
domového odpadu. Spotrebitelia sú povinní zo zákona vrátiť elektrické a 
elektronické zariadenia na konci ich životnosti na verejné zberné miesta, ktoré 
sú pre tento účel zriadené, alebo do predajne, v ktorej boli zakúpené. 
Podrobnosti o týchto predpisoch stanovuje vnútroštátne právo príslušnej krajiny. 
Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale znamená, že 
výrobok podlieha týmto predpisom. Recyklovaním, opätovným použitím alebo 
inými formami využitia starých zariadení významne prispievate k ochrane 
životného prostredia.
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4. Popis ikon

Dôležité upozornenie

Pri prvom použití Q-Band EX sa uistite, že je úplne nabité. Úplné nabitie 
trvá približne 2 hodiny.

Hoci toto zariadenie sa môže používať v daždi, pod vodou sa nesmie 
používať. Vyhýbajte sa sprchovaniu alebo pobytu v saune/pare, pretože 
vysoká teplota, para a striekajúca voda môžu toto zariadenie poškodiť.

Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte žiadne chemické látky 
spôsobujúce koróziu.

Ak je vstavaná lítium-polymérová batéria dlhodobo s nízkym napätím, 
môže dôjsť k jej poškodeniu.  Batériu sa odporúča nabiť každé tri 
mesiace, aby sa predĺžila jej životnosť, aj keď ju často nepoužívate 
alebo ju neplánujete chvíľu používať.
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http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp
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