
Смарт гривна

Упътване за употреба

Описание на смарт гривната

Описание на компонентите

Adjustment Hole Дупки  за  регулиране  на
каишката

Дисплей Display
Функционален бутон Function key
Каишка Strap



Начин на носене
Най-доброто  място  за  носене  е  след  шиловидния  израстък  на  китката.  Поставете
гривната и коригирайте каишката. 
Сензорът трябва да бъде близо до кожата, за да се избегне разместване.

Сензор Sensor
Шиловиден
израстък

Ulnar Styloid

Лява ръка Left hand

Зареждане на гривната

Преди употреба проверете нивото на заряд на батерията. Ако нивото на зареждане е
ниско,  гривната  ще  изключи  и  ще  трябва  да  заредите  гривната  за  автоматично
включване.  Изберете  подходящия  режим  на  зареждане  в  зависимост  от  типа  на
продукта. 
1. Зареждане със скобата
Свържете USB зареждащия кабел с гривната в точката за свързване на задната страна и
с USB порт за зареждане. 
2. Зареждане през USB
Изтеглете каишката и я свалете от корпуса. Включете в USB порт за зареждане.

Употреба

Във включено състояние Интерфейс за изключване

Вкл./Изкл.
1. В  изключено  състояние  докоснете  за  3  секунди функционалния  бутон,  за  да

стартирате устройството, което при включване вибрира.
2. Във включено състояние натиснете функционалния бутон за 3 секунди, за да

влезете в екрана за изключване и натиснете продължително за изключване, след
като изберете OFF.



По време на работа
1. Натиснете  за  кратко  функционалния  бутон  и  екранът  ще  светне  или  ще  се

превключват екраните при включено състояние.
2. Ако  не  се  изпълни  никакво  действие  в  продължение  на  5  секунди,  екранът

угасва.  Потребителите  е  необходимо  да  променят  часа  чрез  свързване  към
приложението на телефона.

3. В екрана за измерване на пулс докоснете продължително функционалния бутон,
за да стартирате измерване. В другите екрани при продължително натискане ще
се изведат опциите ON/OFF (включване/изключване).

Инсталиране на приложението на телефона

Сканирайте  следващите  QR  кодове  или  влезте  в  магазините  за  приложения,  за  да
изтеглите и инсталирате "Day Day Band".

Google play iOS

Системни изисквания: Android 4.4 и по-нова версия, iOS 8 и по-нова версия, телефон,
поддържащ Bluetooth 4.0.

Начин на свързване
Свържете  с  приложението  при  първа  употреба,  за  да  калибрирате  гривната,
автоматично синхронизиране на часа, в противен случай данните за изминати крачки и
сън ще бъдат некоректни.

Стартирайте приложението
Натиснете иконата за настройки

▼
My Device (Моето устройство) (iOS) / Search

Device (Търсене на устройство) (Android)
▼

От падащото меню изберете Scan Device
(Сканиране на устройство)

▼
Натиснете Connect (Свързване)

Когато  гривната  се  свърже  успешно  с  телефона,  приложението  автоматично  ще
запамети  Bluetooth  адреса.  След  като  се  стартира,  приложението  автоматично  ще
потърси и ще се свърже с гривната. Ръчно синхронизирайте данните от падащото меню
под екраните Exercise (Упражнения), Sleep (Сън) и Heart Rate (Пулс). Запаметяват се
данните  за  седем  дни.  Колкото  данните  са  повече,  толкова  по-дълго  време  отнема
синхронизирането им, но максималното време е около 2 минути. След извършване на
синхронизирането  ще  се  покаже  съобщението  "Sync  finished"  (Завършено
синхронизиране).



Основни функции и настройки на приложението

Информация за потребителя и цели на упражненията
Първо  въведете  информацията  за  себе  си,  като  влезете  в  приложението  Settings
(Настройки) ->  Personal Settings (Лични настройки).
Можете да въведете лична снимка, пол, възраст, височина, за да се повиши точността
на  измерванията.  Планирайте  ежедневна  цел  за  упражнения  и  осъществим план  за
здраво тяло.

Уведомления
Тази функция ще работи при следните условия: 
1. Уведомленията са активирани в Settings (Настройки): 
2. Гривната и приложението на телефона поддържат успешна комуникация. Гривната
ще вибрира, за да ви уведоми за получени съобщения

Входящо
повикване

Съобщение QQ WeChat Clock Sedentary

Входящо повикване: Вибрира и името или номерът се появяват на екрана (Името се
показва само ако е в списъка с контактите ви, в противен случай се появява номерът.
Съобщение: Вибрира с името от контактите или се показва номерът. 
QQ: Вибриране и се показва икона на QQ 
We Chat: Вибриране и се показва икона на WeChat.
Аларми: До 3 аларми с приятна за потребителя вибрация. Поддържа офлайн аларми. 
Sedentary:  Интервал  по  подразбиране  1  час.  Уведомява  с  вибрация,  ако  сте  били
седнали повече от този интервал.
Съвети за потребители на Android:
Позволете на DayDayBand да работи фоново, когато използвате уведомленията и го
добавете като приложение, на което се доверявате, във вашите привилегии.

Други функции
Още уведомления от приложението
Добавете още уведомления в Settings (Настройки), които се поддържат само от някои
модели. 
Срещу загубване
При свързано състояние телефонът ще алармира, когато гривната е на разстояние от
него. 
За  потребителите  на  Android  -  трябва  да  позволите  на  плаващия  прозорец  на
DayDayBand да се извежда, когато използвате функцията. 



Търсене на гривната
Натиснете "Find band" (Търсене на гривната), гривната ще завибрира, когато е свързана
с телефона.
Shake and Photograph (Разтърси и снимай)
При използване на Shake and Photograph (Разтърси и снимай) потребителят може да
разтърси ръката си, на която носи гривната си и да направи снимка след 3 секунди.
Обновяване на фърмуера
Следене за нова версия:
При обновяване гривната и телефона трябва да са свързани през Bluetooth:
Обновяването отнема 2-3 минути. През това време не изключвайте Bluetooth. 
Нулиране на фабрично зададените данни
Нулира всички данни от приложението, след което приложението се зарежда.

Описание на символите

Екран "Часовник"

Батерия Battery Свързано състояние Connected
Час Time
Дата Date
Седмица Week
Несвързано състояние Disconnected

Ако иконата на Bluetooth  е , това означава, че гривната не е свързана с телефона:
Ако иконата  на  Bluetooth  е  ,  това  означава,  че  гривната  е  свързана с  телефона и
автоматично ще се настрои часа след синхронизиране с телефона.

Екран за измерване на крачки
Носете  гривната,  за  да  се  записват  крачките  ви  всеки  ден.  Регистрира  постоянно
крачките в реално време.

Икона  Icon
м.ед. Unit
Steps Крачки

Екран за отчитане на разстоянието
Гривната  ще  изчисли  общото  изминато  разстояние  на  база  направените  крачки  и
височината ви от настройките в приложението.

Икона  Icon
м.ед. Unit
Разстояние Distance



Екран за измерване на пулса
Икона  Icon
м.ед. Unit
Фигура Figure

1. Натиснете продължително старт/стоп, за да стартирате/спрете измерването. Преди
резултата от теста по подразбирате на екрана се показва "- -".
Когато не се използва функцията за измерване на пулс, на екрана се показва "- -" или
резултата от последното измерване.
2. Или можете също да свържете с приложението на телефона за измерите пулса, като
натиснете "start" (старт).
(докато се прави измерването, иконата премигва и светодиода на задната страна светва)

Забележка: Само за продукти с функция за измерване на пулс
Съвети: Сензорът трябва да е близо до кожата, когато се измерва пулса, за да се избегне
влиянието на външното осветление. Зоната на измерване на пулса трябва да е чиста.
Пот или замърсявания ще повлияят резултатите от измерването.

Режим “сън”
Когато  спите,  гривната  автоматично  ще  следи  колко  дълго  и  колко  добре  спите.
Данните могат да се проверяват само в приложението. Забележка: Носете гривната, за
да се събират данни за вашия сън.

Често задавани въпроси
Защо да изчаквам 8 секунди за измерване на пулса?
Колкото е по-дълго получаването на сигнала, толкова по-точно ще бъде измерването.
Защо гривната трябва да бъде плътно по ръката при измерване на пулса?
В съответствие с теорията за отразяване на светлината, светлината ще се отразява в
сензора, когато има пространство между ръката и гривната, което ще наруши точността
на измерването.
Защо няма уведомление при активирането?
Потребители на  Android:  Уверете  се,  че  гривната  е  свързана с  телефона.  След това
отворете  привилегиите и позволете  следенето за входящи повиквания,  съобщения и
контакти  в  настройките  да  работят  във  фонов  режим.  Ако  имате  инсталирано
приложение за сигурност, добавете "Day Day Band" към доверените приложения.
Потребители  на  iOS:  Ако  при  свързана  гривна  с  приложението  няма  уведомления,
рестартирайте телефона и ги свържете отново. След това натиснете Pair (Сдвояване),
когато се покаже съобщението за сдвояване чрез Bluetooth.



Основни параметри

Тип на гривната: Смарт гривна Тип на екрана: 0,87 инча OLED
Тегло на корпуса: 6 g Тип на батерията: Литиево-полимерна
Работна температура: -10°C ~50°C Начин на синхронизиране: Bluetooth 4.0
Дължина на гривната 233 mm Клас на водоустойчивост: IP56
Материал  на  закопчалката:  Алуминиева
сплав

Материал  на  каишката:  TPU  или
силикон

Инструкции за безопасност

1. Не носете гривната, когато се къпете или плувате.
2. Цветът на повечето не се променя,  когато гривната е тествана при нормална

температура.
3. Само за справки, не може да замества медицинско оборудване.
4. Свържете гривната при синхронизиране на данни.
5. Използвайте вградената линия за зареждане.
6. Не излагайте гривната на твърде висока влажност или много високи или ниски

температури.
7. Когато гривната не работи, проверете дали паметта на телефона е достатъчно и

дали  двете  устройства  са  в  близост,  след  което  рестартирайте  телефона  и
опитайте отново.

Описание на компонентите
* Корпус  
* Каишка от TPU  
* Линия за зареждане
* Опаковка и инструкции








