Jak połączyć

Wprowadzenie
|Opis produktu
| Włączanie/wyłączanie

|Sposób założenia
Opaskę najlepiej założyć na nadgarstek, a następnie
dopasować pasek korzystając z odpowiedniego otworu
paska. Należy dopilnować aby Smartband był
odpowiednio dopasowany do ręki.

1.Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk funkcyjny
(symbol okręgu w dolnej części ekranu) na ekranie adresu MAC przez
3 sekundy. Włączenie zostanie potwierdzone wibracją.
2.Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk funkcyjny
przez 3 sekundy aby wyświetlić interfejs a następnie wybrać OFF.
W przypadku braku akcji po wywołaniu interfejsu po 5 sekundach
system zostanie wyłączony.

Aby Smartband działał poprawnie, przy pierwszym uruchomieniu
należy go skalibrować poprzez połączenie z aplikacją (w niektórych
przypadkach może to trwać do kilkudziesięciu min), w przeciwnym
wypadku dane z krokomierza oraz monitora snu będą niepoprawne.

Przed
pierwszym
uruchomieniem należy
upewnić
się
czy
poziom naładowania
jest odpowiedni. Zbyt
niski poziom baterii skutkuje automatycznym wyłączeniem
urządzenia (niezaimportowane do aplikacji dane zostaną utracone).
Aby wznowić pracę konieczne jest naładowania urządzenia. W celu
rozpoczęcia ładowania należy delikatnie wyciągnąć jednostkę
centralną i umieścić odpowiednią stroną w porcie USB (przy
pierwszym ładowaniu usunąć folie ochronne). W celu właściwego
sformatowania akumulatora zaleca się wykonanie 3 pełnych 2h
cyklów ładowania.

Zeskanuj poniższy kod QR odpowiedni dla Twojego systemu i pobierz
aplikację „Yoho Sports”.

1.Po sparowaniu, aplikacja zapamięta urządzenie i będzie z nim w tle
współpracowała. Po utracie połączenia, jeśli nie nastąpi auto
połączenie należy przycisnąć na tel. przycisk Power - wybudzenie
ekranu przywróci łączność.
2.Należy upewnić się, że aplikacja posiada zezwolenie na pracę w tle.
3.UWAGA! niektóre wersje systemu android do poprawnego
i trwałego sparowania wymagają włączenia lokalizacji GPS

Wymagania systemowe: Android 5.0 wzwyż, iOS 8 wzwyż, telefon z
obsługą Bletooth 4.0

Główne funkcje i ustawienia aplikacji

Połączenia przychodzące:

|Nieplanowane rozłączenie - W przypadku utracenia połączenia

|Ekran pulsu

Opaska wyświetla nazwę kontaktu lub numer telefonu (nazwa
kontaktu pojawi się tylko, jeśli
jest on zapisany w telefonie, w
przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony numer dzwoniącego)

pomiędzy urządzeniami na opasce zniknie ikona BT.
|Znajdź urządzenie - Poprzez tą funkcję w przypadku zgubienia
opaski, można aktywować wibracje w celu łatwiejszej lokalizacji.
Urządzenie musi być połączone z telefonem, aby funkcja zadziałała.

Ładowanie
Smartband

Wiadomości:
Otrzymanie wiadomości zostanie zakomunikowane wibracją oraz
wyświetleniem kontaktu nadawcy i
treści najnowszej
wiadomości. W przypadku nieznanego nadawcy zostanie
wyświetlony numer telefonu.

Przypomnienie o braku aktywności:
Opaska zawibruje i wyświetli powiadomienie w przypadku braku
aktywności. Czas przypomnienia należy ustawić w ustawieniach
powiadomień.

Oprogramowanie

|Potrząśnij aby sfotografować
Gdy opaska jest połączona z telefonem, wybierz na opasce
interfejs „shake camera” a następnie potrząśnij Smartband.
Telefon robi zdjęcie automatycznie po 3 sekundach. W celu
zapisania zdjęcia należy zezwolić aplikacji na dostęp do albumu

Główne funkcje i ustawienia aplikacji
|Alarm
Po sparowaniu urządzenia, można ustawić do trzech alarmów. Po
zsynchronizowaniu opaski z aplikacją alarmy będą włączane
o określonych porach, nawet jeśli sama aplikacja zostanie
wyłączona

|Ustawienia wyświetlania ekranu,
Można ustawić wyświetlane opcje wciskając kilka sekund przycisk
funkcyjny na ekranie zegara. Ustawienia możliwe po
synchronizacji z telefonem.

|Ekran zegara

|Ekran krokomierza
Aby zliczać kroki noś opaskę codziennie. Opaska wyświetla ilość
wykonanych kroków w czasie rzeczywistym.
Ilość kroków
doliczana jest do licznika partiami co kilkadziesiąt kroków.

|Ekran przebytego dystansu
Opaska wyświetla pokonany w danym
dniu dystans.
Powyższe funkcje odczytywane są na
podstawie wskazania
akcelerometru,
wymagane jest wykrycie wychylenia
ręki.

|Ekran kalorii
Opaska
kalorie.

wyświetla

obecnie

Google Play

iOS

Opaska rozpocznie pomiar pulsu zaraz po wybraniu tego ekranu.
|Monitor snu
W trakcie snu opaska w godz. 21-9 monitoruje czas i jakość snu,
wyniki można podejrzeć tylko w aplikacji (zostaną pobrane o
godz.9 do aplikacji, jeśli jest ona połączona z opaską). Aby
zapisywać wyniki opaska musi pozostać na ręce w trakcie snu.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy ustawić dane osobiste.
Aby to zrobić należy kliknąć ustawienia – Profil. Należy podać płeć,
wiek, wzrost oraz wagę. W aplikacji istnieje możliwość ustawienia
swoich celów dotyczących aktywności lub snu, dzięki czemu można
łatwo kontrolować ich realizację. Przypomnienia dotyczące
wykonania planu można wyłączyć całkowicie lub ustawić okres,
w którym będą one wyświetlane w ustawieniach powiadomień.

3.W trakcie ładowania wypnij jednostkę centralą z opaski i podepnij
do odpowiedniego portu USB.
4.Nie narażaj Smartband na wysokie/niskie temperatury oraz
wysoką wilgotność.
5.W przypadku błędnego działania zresetuj telefon oraz opaskę.
6.Dopilnuj aby urządzenie było połączone i naładowane w trakcie
synchronizacji z aplikacją.

FAQ
Dlaczego nie otrzymuję powiadomień?
Android: Aby otrzymywać powiadomienia należy upewnić się, że
opaska jest połączona z telefonem. Sprawdź również uprawnienia
dostępu aplikacji do przychodzących połączeń, kontaktów, pracy w
tle. W trakcie instalacji Yoho Sports upewnij się, że aplikacja została
dodana do aplikacji zaufanych.

Objaśnienia symboli

Wibracje:
Aby aktywować/dezaktywować wibracje powiadomień należy
włączyć/wyłączyć je w ustawieniach
W przypadku systemu Android, aby korzystać z powiadomień
należy upewnić się, że aplikacja Yoho Sports działa w tle oraz
została dodana jako aplikacja zaufana w ustawieniach.

|Profil

spalone

iOS: W przypadku gdy brak powiadomień, mimo połączenia
urządzeń, należy zresetować telefon, a następnie sparować
urządzenia ponownie.

Parametry podstawowe
Produkt
Smartband Bateria
Litowo-polimerowa
Wibracje
TAK
Łączność Bluetoot 4.0
Temperatura pracy
10 - 50 °C
Czunjnik Akcelerometr
Wymagania systemowe iOS 8 wzwyż/Android 5.0 wzwyż
Uwagi
1.Nie należy używać urządzenia w trakcie korzystania z prysznica,
kąpieli lub pływania.
2.Opaska nie jest urządzeniem medycznym, pomiary są
orientacyjne - w przypadku wyników odbiegających od normy
należy sprawdzić ciśnienie oraz tętno na ciśnieniomierzu
medycznym.

Zawartość pudełka: Jednostka centralna, opaska, opakowanie
z instrukcją.

Gwarancja: 12 miesięcy od daty zakupu na podstawie dowodu
zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z winy
użytkownika lub zastosowania opaski niezgodnie z przeznaczeniem.
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