
 

 

 

 

Смарт фитнес гривна Q-Band Q68HR 
 

 

 

 

Кратка инструкция за употреба 
 

 

 

 

 

 

 



 

Изглед на продукта 

 

Как да носите Вашата Q-Band Q68HR? 

  

Поставете гривната с дисплей обърнат нагоре и каишка увита около 
китката Ви. Наместете двата края на каишката, за да застанат един 
върху друг. Пристегнете каишката около китката и притиснете силно 
закопчалката докато не чуете щракване. Уверете се, че закопчалката 
е притисната плътно към каишката. 

 

Зареждане на Q-Band Q68HR 

За зареждане на гривната, използвайте включеното в комплекта 
зарядно устройство. Поставете гривната в специално предвиденото 
отделение, разположено от едната страна на зарядното устройство. 
Металните пластини, разположени от долната страна на корпуса на 
гривната трябва да контактуват с пластините на зарядното 
устройство. 

 



 

При поставяне на гривната в зарядното устройство ще чуете 
щракване. Затворете капачето на отделението за зареждане и 
включете зарядното устройство към USB порт на компютър или към 
USB захранващ адаптер (не е включен в комплекта). 

 

 

Смяна на каишката 

 

1. Плъзнете двете части на каишката покрай корпуса на гривната. 
Не дърпайте каишката настрани! 

2. Поставете новата каишка, като използвате специално 
предвидените улеи на корпуса на гривната. 

 



 

Уверете се, че сте поставили правилно корпуса към каишката! 
Неспазването на описаната процедура може да е причина за 
повреждане на устройството! 

Използване на устройството 

Преди да започнете да използвате устройството, моля уверете се, че 
същото е напълно заредено. Времето необходимо за пълното 
зареждане на вградената батерия е приблизително 2 ч. 

Инсталиране на смарт апликацията i-gotU Life 

Моля свалете и инсталирайте на Вашето смарт устройство 
апликацията i-gotU Life от Google Play или App Store 

 

Съвместими устройства: 

Всички Android устройства с вграден Bluetooth 4.0 и версия на Android 
4.3 или по-нова. 

iPhone 4s и следващи модели, iPad 2 и следващи модели, iPod Touch 
(всички с версия на iOS 7.0 или по-нова) 

Настройка на Q-Band HR 

За да настроите гривната, използвайте смарт апликацията i-gotU Life. 

Настройка за първи път: 

1. Отворете апликацията i-gotU Life. 
2. Автоматично ще стартира процес по добавяне на ново 

устройство. 
3. Следвайте инструкциите, за да завършите с конфигурирането 

на Вашата гривна. 

Добавяне на ново устройство от меню Настройки (Settings): 

1. Отворете апликацията i-gotU Life. 
2. Натиснете върху иконата на апликацията, разположена в 

горния ляв ъгъл. 
3. От менюто изберете “Настройки” (Settings) 

 

 



 

4. От меню “Още настройки” (More Device Settings) изберете 
“Добавяне на ново устройство” (Setup New Device) 

5. Следвайте инструкциите, за да завършите процеса. 

БЕЛЕЖКА 

Личната информация, която се изисква да въведете, се използва при 
изчисляването на Вашия Базов Метаболитен Индекс (БМИ/BMR), 
който участва в изчислението на изгорените калории. 

Работа с устройството 

1. Използване на различните режими на работа 
1. Натиснете два пъти върху сензорния бутон, за да 
активирате устройството. 
2. Натиснете и задръжте сензорния бутон, докато на екрана не 
се появят 4 икони, които визуализират различните режими на 
работа. 
3. За да преминете от един режим в друг, щракнете два пъти 
върху сензорния бутон. 
4. Ще бъдете прехвърлени към избрания режим след около 3 
секунди. 
 

2. Промяна на информацията, която се визуализира на екрана в 
рамките на избрания режим. 
За да промените информацията, натискайте еднократно върху 
сензорния бутон. 
 

3. Q-Band HR Режими на работа 

 
Дневен режим: Анализира ежедневната Ви дейност, 
включително направени стъпки и изгорени калории.  

 
Режим Сън: Проследява качеството и 
продължителността на съня. 

 

Режим Спорт: Проследява в реално време Вашата 
тренировка, като показва данни за направени стъпки, 
изминато разстояние, изгорени калории и др. 

 

Режим Дрямка: Събужда Ви след определен, 
предварително дефиниран от Вас, период, чрез 
вибрация. 

 

 



 

4. Описание на иконите 

 Дата 

 
Статус на връзката с Вашето смарт устройство 

 
Режим, който използвате в момента 

 Вашият прогрес  

 
Статус на заряда на батерията 

 
Сърдечен ритъм 

Функции на Q-Band HR и апликацията i-gotU Life 

Тиха аларма 

Чрез използването на тази функция ще можете да се събуждате от 
лекото вибриране на гривната. Ако сте в режим Sleep, можете да 
изключите алармата, чрез задържане на сензорния бутон. Ако 
натиснете бутона еднократно, алармата ще се активира отново след 
5 минути. Настройките на функцията могат да се променят през 
интерфейса на приложението i-gotU Life. 

Нотификации 

Ще бъдете информирани за всяко входящо повикване, получен e-mail 
или SMS, нотификации от социалните мрежи, чрез вибрация. Ако 
използвате гривната с  Android устройство, ще можете да отхвърляте 
входящо повикване, чрез натискане и задържане на сензорния бутон 
на гривната. Настройките на функцията могат да се променят през 
интерфейса на приложението i-gotU Life. 

 

Мерки за безопасност 

1. Преди да започнете да използвате устройството, моля уверете 
се, че същото е напълно заредено. Времето необходимо за 
пълното зареждане на вградената батерия е приблизително 2 
ч. 

2. Избягвайте умишленото мокрене на устройството. Не 
използвайте устройството под душа, в сауна или в парна баня! 
Не потапяйте устройството под вода! 



 

 

3. Не използвайте корозивни препарати за почистване на 
устройството. 

4. Вградената Литиево-Полимерна батерия може да се повреди, 
ако остане дълго време разредена. Предпоръчително е да 
зареждате устройството поне веднъж на три месеца. 

 

 
 
 

Копие от декларацията за съответствие на производителя 
може да откриете на: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/	
watch/Q68HR.pdf 

  



 


