
СЕНЗОРНИ ФУНКЦИИ
1. Отворете контролния панел: плъзнете екрана в основния
интерфейс отгоре надолу
2. Отваряне на Съобщения/Наблюдения: плъзнете пръст по
екрана в основния интерфейс отдолу нагоре.
3. Отваряне на главното меню: плъзнете екрана по главното
меню на интерфейса от ляво на дясно (Забележка: при други
интерфейси плъзгането от ляво на дясно ще върне
предишния интерфейс). Това ви позволява да избирате
спортове и да наблюдавате функциите на часовника, като
например: проверка на сърдечния ритъм, състояние, сън,
хронометър, съобщения, настройки.
 5. Интерфейс на състоянието: плъзнете екрана отдясно
наляво, за да прочетете текущото измерване (напр. брой
стъпки, сърдечен ритъм, ккал)
6. Промяна на външния вид на циферблата: натиснете и
задръжте основния екран на интерфейса за 3 секунди,
часовникът ще завибрира; след това можете да плъзнете
наляво или надясно, за да изберете циферблата.
7. Включване: включете го, като натиснете и задържите бутона
за включване за 5 секунди
8. Бърз спорт Пауза/продължаване: Натиснете бутона за
захранване.
9. натиснете бутона за захранване, за да се върнете към
началната страница. ако се намирате на второто ниво на
интерфейса, ще се върнете на първото ниво).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА
 1. Спорт
13 спортни режима (бягане, ходене, колоездене, катерене,
йога, скачане, тенис, бейзбол, баскетбол, бадминтон, футбол,
ръгби, тенис на маса).
В режимите за бягане, ходене, катерене и други спортове
можете да щракнете върху екрана, за да видите спортните
данни (стъпки, темпо, калории, разстояние и
продължителност).
Състояние: стъпките, разстоянието и калориите се записват
подробно.
2. Мониторинг на сърдечния ритъм: часовникът ще следи
непрекъснато сърдечния ви ритъм в продължение на 24
часа (първо трябва да активирате "мониторинг на сърдечния
ритъм" в приложението), можете също така да преглеждате
исторически данни за сърдечния ритъм в приложението.
Забележка: ако тази функция е активирана, консумацията на
енергия ще се увеличи и животът на батерията ще намалее.
3. Сън: Часовникът ще проследява състоянието на съня ви от
18:00 ч. до 23:59 ч. на следващия ден. Забележка: Данните за
съня в часовника ви ще бъдат изтривани ежедневно в 18:00
ч., но все още можете да проверявате историческите си
данни за съня в приложението RunTo Sport.
4.Музика: Часовникът може да се използва за управление на
музикалния плейър на мобилния ви телефон, може да се
използва за възпроизвеждане/пауза или прескачане на
песни (съвместим е само с вградения музикален плейър на
мобилния ви телефон, може да не е съвместим с плейър на
трета страна и не можете да регулирате силата на звука на
часовника).
5. Хронометър.
6. Съобщение: часовникът ще получава и показва SMS/
съобщения/известия от социалните мрежи от телефона ви.
7. Настройки.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. поставете часовника върху магнитното зарядно
устройство, уверете се, че контактите за зареждане на гърба
на часовника са напълно адсорбирани върху металните
контакти на зарядното устройство.
2. Свържете кабела за зареждане към стандартно USB
зарядно устройство.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Слаба батерия:
В случай на изтощена батерия заредете устройството
незабавно, за да предпазите живота на батерията.
2. Зареждане:
Не използвайте часовника, докато се зарежда.

3. Температура на околната среда при зареждане над 50
градуса по Целзий може да доведе до прегряване,
деформация и изгаряне на устройството.
4. Моля, не плувайте, не се гмуркайте и не работете с
устройството под вода.
5. Устройството използва вградена батерия и е забранено да
се разглобява самостоятелно.
6. Избягвайте контакт с очите и кожата в случай на
разкъсване и изтичане на батерията.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 1.Защита:

-Избършете часовника с мека кърпа, за да поддържате
часовника и каишката чисти
(използвайте чиста вода или морска вода)
- Уверете се, че лещата на часовника за сърдечен ритъм е
близо до кожата ви.
- температурата на кожата на китката ви е твърде ниска
поради климатичните условия, което ще повлияе на
контрола на сърдечния ви ритъм.
2. Бележки относно водоустойчивостта (въпреки че е
водоустойчив часовник):
Обърнете внимание на следните методи, тъй като те
влошават хидроизолацията.

-Моля, не носете часовника си под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн, сауна или друга
среда с висока температура и влажност.
-Не носете часовника, когато миете ръцете или лицето си,
при работа, при която се използва сапун или детергент.
-След потапяне в морето не забравяйте да измиете солта или
мръсотията от часовника.

ПАРАМЕТРИ
Дисплей: Сензорен дисплей
Bluetooth: BT5.0
Материал на корпуса: Цинкова сплав с вакуум 
Материал на колана: силиконов каучук
Батерия: 285 mAh литиев полимер
Батерия и живот на батерията: В режим на готовност > 30
дни Време за работа: 7 дни (всички функции са включени)
Бутон: Страничен бутон за включване
Режим на зареждане: Магнитно зареждане Водоустойчив
рейтинг IP68

ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига продуктът да
не е повреден от мъх причинени от неправилна употреба, 24
месеца от датата на закупуване потребителите могат да се
възползват от безплатно гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват от гаранцията,
ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани от самите
тях или потапяни във вода.
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Instrukcja obsługi/
Инструкции за употреба

2. След като включите Bluetooth и инсталирате приложението,
отворете и влезте в GloryFit, след което изберете (G1
устройство за добавяне) на страницата на устройството и се
свържете с него.
3. Ако часовникът не се свързва с приложението, намерете
настройките на часовника, след което натиснете "нулиране".
След това опитайте да се свържете с приложението отново.
Важно: За да може часовникът да се сдвои правилно с
телефона ви, той трябва да бъде свързан директно от нивото
на приложението с активиран Bluetooth, а не в настройките на
телефона ви.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ ВИ
 ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИТЕ 

ПРОДУКТ!
 Моля, прочетете внимателно пълните

инструкции преди употреба. Препоръчително е
да използвате само оригиналните батерия,
зарядно устройство и аксесоари, включени в
комплекта на устройството.
Нито производителят, нито дистрибуторът носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни. (Функциите, споменати в това
ръководство, могат да се различават леко при
различните модели, тъй като ръководството е
общо описание на смарт часовник, някои модели
може да се различават от стандартните).
Преди първата употреба устройството трябва да
се  да се зарежда поне 2 часа.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен случай
всички функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сканирайте QR кода на дисплея на часовника с
мобилния си телефон (Изтеглете приложението Settings-
App) и след това инсталирайте приложението GloryFit.
Можете също така да инсталирате приложението GloryFit
от магазина за мобилни приложения.


