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Smart Band AT500

Bær et smart bånd
Båndet bæres bedst efter albuestyloide, sæt sensoren tæt på huden, undgå
bevægelse

Installér APP på mobiltelefonen
Scan følgende QR-kode, hent og installér APP/APK eller hent Day Band”APK
fra Google playstore til android telefon eller APP fra Apple store til IOS
telefoner.
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TIL/FRA
Rør ved skærmen i mere end tre sekunder, derefter vil armbåndet være Til
med vibration, og skærmen tændes.
I opstartstilstand røres ved skærmen i mere end tre sekunder, skift til
nedlukning, vælg ’fra’, et langt tryk vil lukke ned, vælg ’til’, et langt tryk vil gå
tilbage til hovedgrænsefladen.

Brug dit bånd
Når båndet bruges første gang, skal du sørge for, at båndet er tilsluttet APK/
APP, derefter opdateres tiden automatisk, ellers vil skridttælleren og søvndata
ikke være nøjagtig.
Tilslut til din mobiltelefon-APP:
Åbn APP-Scan –Vælg båndet (Bluetooth name AT500)
Når bånd og telefon er tilsluttet, skal du straks begynde at registrere og
analysere dine trænings- og søvndata og vise dataene til APP. Når det er
afbrudt, kan båndet vise klokkeslæt og sportsdata på skærmen automatisk og
kan gemme efterladte data i op til syv dage.

Hjertefrekvenstest
Når displayet skiftes til hjertefrekvensgrænsefladen med et langt tryk på
berøringsskærmen, vil hjertefrekvensikonet blinke, mens hjerte-LED’en lyser,
betyder det start på hjertefrekvenstest, og cirka 30 sekunder til at få
hjertefrekvens-resultaterne. Du kan også tilslutte til APP’en og klikke på
”Start” for at teste hjertefrekvensen.

Opladning
Clips enheden til ladekablet som vist på figur 1, ladedelen skal rettes mod
pin’en som vist på figur 2, og USB-delen tilsluttes til det tilhørende stik.

Hovedfunktion
Standard-sportsfunktion (trin, kalorier, afstand)
Søvndetektion (søvntid, søvnkvalitet)
Hjertefrekvensmonitor
Opkaldsnotifikation
Skub besked (du kan tilføje flere)
En-tast funktion (en tast skæreskærm)
Nulstil til fabriksindstillinger
Anti-tabt påmindelse (alarm om telefon ude af rækkevidde)
Smart vækkeur
Inaktiv påmindelse (iOS fast i en time)
Ryst fotografi
Smart oplåsning (Android-brugere)
Sports-målindstilling, sports-informationsdeling
Firmware opgradering

Tips til android-brugere
1. Åbn intelligent oplåsningsfunktion: Luk skærmen automatisk, når telefonen
er borte fra båndet, og lås automatisk op, når telefonen er tæt på
armbåndet, men understøttes i øjeblikket kun af nogle telefonmodeller.

2. når funktionen borte fra alarm bruges, skal du lade APP vise et flydende
vindue
3. når funktionen meddelelsespåmindelse bruges, skal du indstille APP’en til
at køre i baggrunden
4. Foreslå at APP tilføjes i rettighedsstyring for tillid

Grundlæggende parametre
Hovedkropsvægt 26,0 g

Batteritype: Lithium polymer

Batterikapacitet: 50 mAh

Synkroniseringstype: BLE 4.0

Arbejdstemperatur: -10℃ 50℃

vandtæthedsniveau: IPX7

Båndlængde: omkring 240 mm

Displaytype: 0,86” OLED-skærm

Håndledsbåndmateriale: Silikone

båndknapmateriale: Zinklegering

Systemkrav: android system 4.3 og derover, IOS 7.0 og derover
Understøtter Bluetooth 4.0 mobiltelefon

Bemærk
1. Må ikke bæres i bruser eller ved svømning
2. Udskift ikke båndbatteriet selv
3. Brug den originale ladeledning til at oplade
4. Tilslut først båndet, synkroniser derefter tilhørende data
5. Udsæt ikke båndet for høj fugt, høj temperatur eller lav temperatur i
længere tid.
6. I tilfælde af båndnedbrud genstartfænomen, skal det kontrolleres, om
telefonen er uden hukommelse, eller service er lukket, genstart derefter
telefonen og prøv igen.

Standardkonfiguration
Silikone-håndledsbånd X 1
USB ladeclips X 1

Emballage og brugervejledning X 1

