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Tổng quan về thiết bị

Dây đeo cổ tay

Dây đeo có khóa
Nút cảm ứng

Thân đồng hồ
Tiếp xúc bằng kim loại để sạc

Cảm biến quang học

Làm thế nào để đeo Q-Band HR+?

1

Đeo Q-Band HR+ trên cổ
tay của bạn

Mang dây đeo trên cổ tay và khóa dây theo
độ dài thích hợp nhất.

2

Đóng Q-Band HR+ bằng
dây đeo có khóa

Điều chỉnh vòng dây sang vị trí phù hợp để
giữ thiết bị không bị rơi.

3

Phát hiện nhịp tim của bạn

1. Hãy chắc chắn rằng đồng hồ được đeo sát trên cổ
tay mà không có bất kỳ sự khó chịu nào, để tăng
độ chính xác của tín hiệu tốc độ nhịp tim được
phát hiện.
2. Mang dây đeo cách cổ tay ba ngón tay. Khi văn
bản "-----" xuất hiện trên màn hình, hãy giữ
nguyên khoảng 10 giây để đọc nhịp tim.
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Sạc Q-Band HR+
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Biểu tượng sạc pin

Trước khi sạc Q-Band HR+, đảm bảo đồng hồ được đặt chắc chắn vào bên
trong hộp sạc với nắp đậy lại, và đầu nối USB được cắm vào máy tính hoặc
nguồn điện qua bộ đổi điện.
Thông báo quan trọng:
Sản phẩm được gửi trong tình trạng màn hình và bàn phím bị khóa, và sẽ
được mở khóa khi được sạc pin qua kết nối USB. Hãy chắc chắn là biểu tượng
"Sạc pin" xuất hiện khi đang sạc, cho biết thiết bị đã được kết nối đúng cách
và đang được sạc pin.
Video Demo:
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR

1. Tháo dây đeo bằng cách trượt cả hai dây từ khe ở cả hai bên của thân đồng hồ.
2. Lắp các dây mới vào khe ở cả hai bên của thân đồng hồ.
Thông báo quan trọng:
Không thực hiện theo các hướng dẫn ở trên có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
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Hướng dẫn sử dụng

Hãy bắt đầu sử dụng Q-Band HR+
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Tải ứng dụng i-gotU Life

Tải ứng dụng i-gotU Life từ Google Play hay App Store trên điện thoại
thông minh:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Thiết bị Q-Band HR+ có thể cấu hình trực tiếp trên ứng dụng i-gotU Life.
Cài đặt lần đầu tiên:
1. Sạc thiết bị để mở khóa bàn phím và màn hình.
2. Mở ứng dụng i-gotU Life.
3. Một Quy trình cài đặt sẽ tự động chạy.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục hoàn tất cài đặt.
Thiết lập một thiết bị mới từ mục Cài đặt:
1. Mở ứng dụng phần mềm i-gotU Life.
2. Bấm vào biểu tượng góc trên bên trái để mở menu chức năng.
3. Chọn cài đặt.
4. Bấm Thiết lập thiết bị mới bên dưới Cài đặt thiết bị nhiều hơn nữa.
5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi hoàn thành.

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

Thiết bị được hỗ trợ
• Bất kỳ điện thoại thông minh Android (v4.3 trở lên) với kết nối
Bluetooth 4.0 được tích hợp sẵn; hoặc là
• Các mô hình iPhone 4 trở lên, iPad 2 và các phiên bản sau và
iPod Touch (tất cả đều có iOS phiên bản 7.0 trở lên).
• Một danh sách đầy đủ các mô hình điện thoại thông minh
được hỗ trợ hoặc các thiết bị di động có thể được tìm thấy tại:
http://ww2.voiis.com/qband/devices.html
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Thiết lập Q-Band HR+

Chú thích
Thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng để chúng tôi tính toán tỷ lệ
chuyển hóa cơ bản của cơ thể bạn (BMR), cũng như xác định calo của
bạn bị đốt cháy.
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Bắt đầu sử dụng Q-Band HR+

Tính năng của Q-Band HR+ và ứng dụng
i-gotU Life

1. Chuyển đổi giữa các chế độ chức năng khác nhau
1. Bấm nút hai lần để mở màn hình thiết bị.
2. Nhấn nút trên Q-Band HR+ cho đến khi bạn thấy 4 biểu tượng
trên màn hình để lựa chọn chế độ.
3. Bấm nút hai lần để chuyển sang chế độ.
4. Bạn sẽ vào chế độ đã chọn trong 3 giây.

Báo động im lặng
Báo thức im lặng của Q-Band HR+ đánh thức bạn thông qua rung nhẹ.
Trong khi ở chế độ ngủ, báo thức có thể được tắt bằng cách nhấn và giữ
nút trên Q-Band HR+. Bằng cách nhấn vào nút một lần, báo thức sẽ
không bị tắt mà sẽ báo lại sau 5 phút. Cài đặt cảnh báo có thể được
thay đổi trong: Mở ứng dụng i-gotU Life > Menu> Báo động im lặng.

2. Thay đổi thông tin hiển thị
Thông tin hiển thị trên màn hình sẽ thay đổi khi bạn bấm nút
trên Q-Band HR+ để chuyển đổi giữa các màn hình.

Thông báo
Bạn sẽ được thông báo các cuộc gọi đến, SMS, E-Mail hoặc thông báo từ
ứng dụng xã hội thông qua rung. Thông báo có thể được thiết lập từ:
Menu ứng dụng i-gotU Life -> Thông báo.

3. Chế độ Q-Band HR+
Chế độ ngày: Phân tích dữ liệu hàng ngày của bạn, bao gồm các
bước thực hiện và lượng calo bị đốt cháy.

Trợ giúp

Chế độ ngủ: Theo dõi kiểu và chất lượng giấc ngủ của bạn.

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

Chế độ thể thao: Bắt đầu tập luyện và hiển thị thông tin bao
gồm thời lượng, các bước thực hiện, lượng calo bị đốt cháy và
khoảng cách đi trong khi tập thể dục.

Tải hướng dẫn sử dụng

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

Chế độ chợp mắt: Rung nhẹ đánh thức bạn sau giấc ngủ ngắn.
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Mô tả màn hình

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đang kết nối
Ngắt kết nối
Báo thức
Chế độ ngày
Ngày
Tiến bộ tổng thể
(Trung bình của calo + bước)
Tình trạng pin
Bước
Calo
Nhịp tim

13
11 Aerobic (Zone 3 và hơn)
12 Thời lượng
13 Khoảng cách

Thông báo quan trọng
1. Hãy đảm bảo rằng Q-Band HR+ của bạn được sạc đầy khi sử dụng lần
đầu tiên. Phải mất khoảng 2 giờ trước khi nó được sạc đầy.
2. Mặc dù thiết bị này có thể sử dụng được trong mưa, việc sử dụng dưới
nước là bị cấm. Hãy tránh tắm vòi sen hoặc xông hơi khô / xông hơi
nhiệt độ cao, hơi nước và vòi phun nước có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
3. Xin vui lòng không sử dụng bất kỳ hóa chất ăn mòn để làm sạch thiết bị.
4. Pin Li-Polymer được lắp sẵn có thể bị hỏng nếu để mức pin thấp trong
một thời gian dài. Bạn nên sạc pin ba tháng một lần để kéo dài tuổi thọ
pin, mặc dù bạn không sử dụng thiết bị này thường xuyên hoặc không
có ý định sử dụng nó trong một thời gian.

5

2
6
8

4

10

12

11

13

7
9

WEEE
Lưu ý về bảo vệ môi trường:

Sau khi thực hiện Chỉ thị Châu Âu 2012/19 / EU trong hệ thống pháp luật
quốc tế, áp dụng:
Các thiết bị điện và điện tử không được xử lý như chất thải sinh hoạt. Người
tiêu dùng có nghĩa vụ phải trả lại thiết bị điện và điện tử khi chúng hỏng hóc
tới các điểm thu gom công cộng được thiết lập cho mục đích hoặc điểm bán
hàng này. Chi tiết cho điều này được định nghĩa bởi luật quốc tế của quốc gia
tương ứng. Biểu tượng này trên sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì
chỉ ra rằng một sản phẩm phải tuân thủ các quy định này. Bằng cách tái chế,
tái sử dụng vật liệu hoặc các hình thức sử dụng thiết bị cũ, bạn đang đóng
góp quan trọng để bảo vệ môi trường của chúng ta.

