SIMPLE & TRUST

V2 Smart Brachelet

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι
για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών του Cubot V2
Smart Band, απαιτείται η σύνδεσή του με κινητό τηλέφωνο τύπου
Smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android, μέσω δωρεάν
εφαρμογής, που βρίσκεται στο App Store ή το Google Play
αντίστοιχα. Για το κατέβασμα/φόρτωση της εφαρμογής απαιτείται
σύνδεση στο Internet και ενεργός λογαριασμός στο App Store ή το
Google Play αντίστοιχα.
Στη συσκευασία θα βρείτε το Smart Band, καλώδιο φόρτισης, έντυπο
Οδηγιών χρήσης και Εγγύησης καλής λειτουργίας.
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Ενεργοποίηση προϊόντος (πρώτη χρήση)
1. Παρακαλούμε συνδέστε το Smart Band με ένα καλώδιο
USB στον υπολογιστή σας ή σε φορτιστή τηλεφώνου για την
ενεργοποίηση πριν από την πρώτη χρήση.

USB

CUBOT V2 smart band

2. Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, εμφανίζεται η παρακάτω
ένδειξη:
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Φορέστε το Smart Band
Η σωστή θέση για να φοράτε το περικάρπιο, είναι τρία περίπου
δάκτυλα μακριά από την άρθρωση του καρπού, με το κάτω μέρος του
αισθητήρα καρδιακού ρυθμού να βρίσκεται κοντά στο δέρμα σας.
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Αγγίξτε το για να το χρησιμοποιήσετε.
1. Ενεργοποιήστε το Smart Bracelet αγγίζοντας την οθόνη

2. Σύρετε προς τα έξω ή πατήστε τα δύο άκρα της οθόνης για να
δείτε όλες τις λειτουργικές διασυνδέσεις
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Φορέστε το Smart Band
3. Ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών

Ώρα και
Βήματα
ημερομηνία

Θερμίδες
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Απόσταση

Παλμοί

Εγκαταστήστε την εφαρμογή του Smart Band
1. Βεβαιωθείτε ότι το Smartphone σας έχει συνδεθεί με τα
δίκτυα.
2. Σκανάρετε το QR Code που ακολουθεί ή κατεβάστε και
εγκαταστήστε την εφαρμογή «CUBOT V2» από το Google Play
ή το App ανάλογα εάν διαθέτετε Αndroid ή iOS κινητό. Αφού
κατεβάσετε την εφαρμογή μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα
στη σύνδεση.

iOS

Android
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Αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Smart Band
Συνδέστε το Smart Band με το Smartphone σας
Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, εισάγετε τα
προσωπικά σας στοιχεία και ξεκινήστε τη σύνδεση με το Smart
Bracelet. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του Smartphones σας
ανοίξετε το ΑΡΡ επιλέξτε Device Manager και αναζητήστε το
Smart Bracelet. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το Smart Band θα
δείχνει με ακρίβεια τις θερμίδες, τον αριθμό των βημάτων, και
άλλα δεδομένα, που βασίζονται σε προσωπικές πληροφορίες.
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Μετά την επιτυχή σύνδεση Smartphone και Smart Band, ο
συγχρονισμός των δεδομένων γίνεται αυτόματα. Το Smart Band
μπορεί να εμφανίζει μετά την αποσύνδεση τα δεδομένα της κίνησης
ανεξάρτητα στη δική του οθόνη, ενώ όταν συνδεθεί εκ νέου με
το κινητό, θα γίνει συγχρονισμός των δεδομένων. Αγγίζοντας την
οθόνη του Smart Band, φωτίζει και εμφανίζει σειριακά την ώρα, την
ημερομηνία, τον μετρητή βημάτων και τον μετρητή θερμίδων.
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Μετρήστε τον καρδιακό σας ρυθμό
1. Φορέστε το Smart Band πίσω από την άρθρωση του καρπού
για να είναι κοντά στο δέρμα έτσι ώστε η επαφή του οπτικού
αισθητήρα και του δέρματος στο πίσω μέρος του βραχιολιού
είναι σταθερή.
2. Το Smart Bracelet πρέπει να είναι πίσω από την άρθρωση του
καρπού. Αν ο καρπός σας είναι αρκετά λεπτός, βάλτε το Band σε
υψηλότερη θέση.
3. Εάν το χέρι σας είναι συχνά παγωμένο ή η κυκλοφορία του
αίματος δεν είναι τόσο καλή, η απόδοση του Smart Band θα
μειωθεί. Πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης του
καρδιακού ρυθμού, επιχειρήστε να ασκηθείτε για λίγα λεπτά για
να βελτιωθεί η κυκλοφορία.
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Φόρτιση του Smart Band
Το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας

δείχνει ότι η μπαταρία

είναι σε χαμηλά επίπεδα και το Smart Band χρειάζεται φόρτιση.
Για τη φόρτιση της μπαταρίας, τοποθετήστε το καλώδιο USB
στον υπολογιστή ή σε μια άλλη φορητή συσκευή με USB. Ο
χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της
φόρτισης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το περικάρπιο.
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Κύριες περιγραφές λειτουργίας
1. Καταγράφει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες κάθε μέρα,
συμπεριλαμβανομένων της συχνότητα των βημάτων, των
θερμίδων, της απόστασςη και του χρόνου άσκησης. Επιλέξτε το
εικονίδιο

για να ελέγξετε το ιστορικό άσκησης.

2. Παρακολούθηση ύπνου: το Smart Bracelet μπορεί να
παρακολουθεί τον ύπνο αυτόματα. Επιλέξτε το εικονίδιο

για να

παρακολουθήσετε το ιστορικό του ύπνου σας (βαθύς, ελαφρύς,
διάρκεια κλπ).
3. Υπενθύμιση Μηνύματος: έξυπνο ξυπνυτήρι
κλήση

, σύντομο μήνυμα, e-mail

, εισερχόμενη

και WeChat

.

4. Υπενθύμιση Διακοπής κίνησης : Όταν φτάσει η ώρα, το Smart
Bracelet θα εμφανίσει το εικονίδιο
δόνησης.
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με μια προειδοποίηση

5. Υπενθύμιση επίτευξης στόχου: Η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί με
το στόχο του αριθμού βημάτων της άσκησης. Όταν ο στόχος έχει
επιτευχθεί, το Smart Bracelet θα εμφανίσει το εικονίδιο

με μια

προειδοποίηση δόνησης.
6. Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι πέρα από κάποιο συγκεκριμένο
εύρος - απόσταση, το Smart Bracelet θα εμφανίσει το εικονίδιο
με μια προειδοποίηση δόνησης.
7. Εντοπισμός Smart Bracelet: κάντε κλικ στο APP για να
εντοπίσετε το Smart Bracelet θα εμφανίσει το εικονίδιο

με μια

προειδοποίηση δόνησης.
8. Απομακρυσμένη φωτογράφηση: Όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία φωτογράφησης στο APP, το Smart Bracelet θα
εμφανίσει το εικονίδιο

. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να

φωτογραφίσετε με το κινητό τηλέφωνο.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο

CUBOT V2

Οθόνη

OLED display

Καθαρό Βάρος

20gr

Μπαταρία

Λιθίου, 80mAh

Συγχρονισμός

Bluetooth 4.0

Waterproof Rating

IP65

Λειτουργία σε θερμοκρασίες

-10o C έως 50oC

Συμβατότητα

Android 4.3 ή νεώτερο, iOS 7.0 ή νεώτερο

Υποστήριξη

Bluetooth 4.0 κινητά
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Eγγύηση καλής λειτουργίας
Τα προϊόντα Cubot συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ενός (1) Έτους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που
συνοδεύουν το προϊόν.
Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της
εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες
που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η
εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό
του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Για να διατηρήσετε το Smart Bracelet σας σε καλή κατάσταση και να
αποφευχθεί η ακύρωση της εγγύησης:
- Χρησιμοποιήστε το Smart Bracelet ελεύθερα όταν πλένετε τα χέρια ή όταν
έρχεστε σε επαφή με το νερό, αλλά στεγνώστε αμέσως τις τυχόν σταγόνες
που πέσουν στην οθόνη του.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν πλένεται το αυτοκίνητο, όταν κολυμπάτε ή
όταν κάνετε καταδύσεις.
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- Να είστε βέβαιοι ότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Τα εσωτερικά μέρη της καθώς
και η μπαταρία μπορεί να έχουν κακή επίδραση στο περιβάλλον ή την
ανθρώπινη υγεία.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το smart bracelet σε μέρη με υψηλή υγρασία,
καθώς και σε μέρη με υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο 		
χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το
Smart Bracelet.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών.
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Ισχύει
εφ’ όσον διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής και τo
προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του και έχει
αγοραστεί από επίσημο κανάλι διάθεσης των προϊόντων της Info Quest
Technologies.
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Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής
(Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών ή κακής χρήσης, ατυχήματος,
φωτιάς, κακομεταχείρισης ή αμέλειας.
3. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
4. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή
μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
5. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής.
6. Έχει χρησιμοποιηθεί μπαταρία διαφορετική από αυτήν που ορίζει ο
κατασκευαστής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει
1 Τη φυσιολογική φθορά στα πλαστικά μέρη και στο λουράκι, ή ζημιές που
προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, κ.α..
2. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων & μπαταριών.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Cubot από και προς τα εργαστήρια για
επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη
δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται
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παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού
ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της
βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα
επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον
πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και
για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του
προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο
πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα 		
δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών:
• Λεωφόρος Κηφισού 125-127,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
(Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:
• 0030 211 999 1260

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα
www.infoquest.gr/cubot
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Copyright Info Quest Technologies 2017
«Η πνευματική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς
την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται
πάντως ότι κατά το Ν. 2121/93 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα) και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το
Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή
του παρόντος έργου, η αποθήκευσή σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή
του σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η
φωτοανατύπωσή του και η ηχογράφησή του με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη
διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη».

19

Διάθεση και Υποστήριξη / Distribution and Support

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,
τηλ. 211 999 40000
25, Al. Pandou str. 176 71 Kallithea, Greece
tel. +30 211 999 4000
www.infoquest.gr
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