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Manual do usuário 
 
A-Band 
 

COMO USAR 

BAIXAR APP PARA INICIAR 

Baixe e instale o aplicativo usando o QR Code abaixo: 

 

Android 4.3 ou acima 

IOS 7.0 ou acima 

No menu do APP, selecione a opção “A-band”. 

 

CONECTE E CONFIGURE SEU APARELHO 

VINCULAR DISPOSITIVO 

Clique em Configurações > Vincular dispositivo pelo próprio 
aplicativo. 

Certifique-se de que seu aparelho esteja carregado e o Bluetooth 
de seu celular esteja ativado. Encontre seu dispositivo na lista e 
clique para conectar. Caso tenha mais de um dispositivo próximo 
aproxime a pulseira do smartphone, realize a busca novamente e 
selecione o primeiro da lista. 



Quando seu dispositivo estiver conectado, um sinal de Bluetooth 
aparecerá na pulseira. 

Caso seu dispositivo não apareça: 

Com seu celular na tela de “Vincular Dispositivo” e a pulseira com a 
tela apagada, segure o botão da sua Aband até aparecer um “X”.  

 

AJUSTE DE HORA 

O horário de sua pulseira será ajustado de acordo com seu celular, 
ao sincronizar pela primeira vez. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Preencha seus dados em Configurações > Informações pessoais. 
Esses dados são importantes para a medição correta de distância e 
calorias. 

 

META DE PASSOS 

Cadastre sua meta de passos em Configurações > Meta de passos. A 
meta será utilizada para comparação com o seu desempenho no 
dia a dia. 

 

MONITORAMENTO DO SONO 

Insira seus horários e objetivo de horas de sono em Menu> Sono. 

A pulseira, automaticamente, passará para o modo sono nos 
horários indicados e passará a monitorar esta atividade. 

O monitoramento da saúde do sono também pode ser ativado 
manualmente. Deve-se apertar 2 vezes o botão da pulseira até 
aparecer os dados de calorias. Neste momento pressione e segure 
o botão até a mensagem SLP (sleep) aparece no visor. 

Para cancelar o monitoramento de sono pressione o botão da 
pulseira 2 vezes e, ao parecer o contador, pressione e segure o 
botão até apresentar a mensagem STEP. 

Observação: quando o modo de monitoramento de sono está 
ativado deixa-se de contar os passos e entende-se os movimentos 
como tempo acordado. 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

Sensor de aceleração 3D de alta sensibilidade 

Contador de passos 24 horas, capaz de capturar pequenos movimentos, e 
pedômetro preciso. 

Rastreia calorias queimadas, passos dados e distância percorrida 

Defina um objetivo e confira o progresso, monitore suas atividades diárias 
e mudanças físicas, fazendo da sua pulseira seu especialista em saúde 
exclusivo. 

Monitor inteligente da saúde do sono 

Monitoramento de horas e qualidade que ajudam a desenvolver bons 
hábitos de sono. 

Alarme silencioso 

Cansado do barulho do alarme? Você pode acordar com suaves vibrações 
produzidas por sua pulseira. 
 

Lembrete de chamadas 

É fácil perder ligações no modo silencioso ou ambientes barulhentos? 
Ative o lembrete de chamadas, você nunca mais perderá uma ligação. 

Lembrete de exercícios 

Lembrete depois de um longo período em repouso para desenvolver bons 
hábitos de exercício. 

Hora/data 

Hora sincronizada automaticamente por conectividade Bluetooth. 

Fotos via controle remoto 

Transforme sua pulseira em um controle remoto para disparo de fotos a 
distância e sem tremores. 

Busca de celulares 

Não consegue encontrar seu telefone? A pulseira pode encontrá-lo 
rapidamente somente com o Bluetooth conectado. 

Ligações falsas 

Use uma ligação falsa para livrar-se de situações desconfortáveis ou 
embaraçosas. 

Assinatura personalizada 

Insira sua assinatura e mostre no LED da pulseira em Menu > Assinatura. 

Histórico dos exercícios registrados 



Veja os registros de seus exercícios no celular em Menu > Registro 
Histórico ou clicando diretamente sobre as informações de passos e sono 
na tela principal. 

Porta USB integrada e bateria de lítio composta 

Carregue sempre que estiver conectado através da porta USB integrada e 
não precise mais procurar por um carregador. 

 

OPERAÇÕES BÁSICAS 

Data/Hora: pressione uma vez o botão para mostrar a data e hora atuais 
(formado de hora 24h e data MMDD). 

Pedômetro/contador de passos: Pressione duas vezes o botão para 
mostrar o número total de passos do dia. 

Calorias: Pressione três vezes o botão para mostrar o total de calorias 
queimadas no dia. 

Rastreie seu celular: Pressione quatro vezes o botão para mostrar 
“FIND” na tela e então aperte e segure o botão para rastrear seu celular. 

Assinatura personalizada: Clique no botão cinco vezes para exibir sua 
assinatura personalizada na rolagem. 

Iniciar lembrete de ligações: Ao se lembrar de uma chamada, clique no 
botão para silenciar seu celular, depois clique no botão novamente para 
rejeitar a ligação (esta função é suportada somente no sistema Android). 

Ligação falsa: Pressione e segure o botão sem acender a tela do celular 
para fazer uma ligação falsa. 

Verifique o nível de bateria: Enquanto o visor estiver mostrando a hora, 
pressione o botão por 3 segundos para mostrar o nível da bateria; se o 
nível da bateria estiver menor que 10%, um lembrete para carregar seu 
aparelho irá aparecer na tela após mostrar a hora. 

Alarme silencioso/lembrete de exercício: Use o aplicativo para ativar o 
alarme silencioso/lembrete de exercício. 

[ilustração bolso da pulseira] 

 

SUA PULSEIRA TAMBÉM PODE SER UM MEIO DE PAGAMENTO! 

Compartimento especial para o chip de pagamento do seu cartão de 
crédito. Solicite agora ao seu banco! 


