
JUTIKLINĖS FUNKCIJOS
1. Atidarykite valdymo skydelį: slinkite pagrindinės sąsajos ekranu
iš viršaus į apačią.
2. Atidaryti pranešimus / pranešimus: perbraukite pagrindinės
sąsajos ekraną iš apačios į viršų.
3. Atidaryti pagrindinį meniu: braukite pirštu per ekraną
pagrindiniame meniu.
iš kairės į dešinę (Pastaba: kitose sąsajose braukdami iš kairės į
dešinę grįšite į ankstesnę sąsają). Taip galite pasirinkti sporto ir
stebėti laikrodžio funkcijas, tokias kaip: širdies ritmo  kontrolė,
būsena, miegas, chronometras, pranešimai, nustatymai.
5. Būsenos sąsaja: perbraukite ekraną iš dešinės į kairę, kad
perskaitytumėte esamą matavimą (pvz., žingsnių skaičių, širdies
ritmą, kcal).
6. Keisti ciferblato išvaizdą: paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
pagrindinės sąsajos ekraną, laikrodis suvibruos; tada galite
braukti pirštu į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte ciferblatą.
7. Įjungimas: įjunkite paspausdami ir 5 sekundes palaikydami
įjungimo mygtuką.
8. Greita sporto pauzė / tęsinys: paspauskite maitinimo mygtuką.
9. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad grįžtumėte į pradinį
puslapį. jei esate antrame sąsajos lygyje, grįšite į pirmą lygį).

 

FUNKCIJA

Yra 13 sporto režimų (bėgimas, ėjimas, važiavimas dviračiu,
laipiojimas, joga, šuoliai, tenisas, beisbolas, krepšinis,
badmintonas, futbolas, regbis, stalo tenisas).
Bėgimo, ėjimo, laipiojimo ir kitų sporto režimų atveju galite
spustelėti ekraną ir peržiūrėti sporto duomenis (žingsnius,
tempą, kalorijas, atstumą ir trukmę).

 1. Sportas

2.Širdies ritmo monitorius: Laikrodis 24 valandas nuolat stebės
jūsų širdies ritmą (pirmiausia turite įjungti "Širdies ritmo monitorių"
programėlėje), taip pat galite peržiūrėti istorinius širdies ritmo
duomenis programėlėje.
Pastaba: įjungus šią funkciją, padidės energijos suvartojimas ir
sutrumpės akumuliatoriaus veikimo laikas.
3. Miegas: Laikrodis seks jūsų miego būseną nuo 18:00 iki 23:59
kitą dieną. Pastaba: miego duomenys laikrodyje bus ištrinami
kiekvieną dieną 18:00, tačiau vis tiek galėsite patikrinti savo
miego istoriją programėlėje "RunTo Sport".
4. Muzikiniai įrašai: Laikrodis gali būti naudojamas mobiliojo
telefono muzikos grotuvui valdyti, juo galima groti / pristabdyti
arba praleisti dainas (jis suderinamas tik su mobiliojo telefono
integruotu muzikos grotuvu, jis gali būti nesuderinamas su
trečiosios šalies grotuvu, be to, laikrodyje negalima reguliuoti
garsumo.
5. Laikrodis: laikrodį galima naudoti laikui skaičiuoti
6. Žinutė: laikrodis gali būti naudojamas kaip laikrodis su
pranešimu: Laikrodis gali priimti ir rodyti SMS žinutes /
pranešimus / socialinių tinklų pranešimus iš jūsų telefono.
7. Nustatymai: laikrodis gali būti naudojamas kaip laikrodis, kai
norite, kad laikrodis veiktų: Galite išjungti arba iš naujo nustatyti
laikrodį, taip pat patikrinti laikrodžio informaciją ir atsisiųsti
programėlės QR kodą.

ĮKROVIMAS
1. Padėkite laikrodį ant magnetinio įkroviklio ir įsitikinkite, kad
laikrodžio nugarėlėje esantys įkrovimo kontaktai yra visiškai
sugerti įkroviklio metalinių kontaktų.
2. Prijunkite įkrovimo laidą prie standartinio USB įkroviklio.

MATAVIMAI
1. Silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius silpnas, nedelsdami įkraukite prietaisą, kad
apsaugotumėte akumuliatorių.
2. Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Aukštesnė aplinkos temperatūra įkrovimo metu 50 laipsnių
Celsijaus, gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir
nudegimą.
4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po
vandeniu.
5. Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl
draudžiama jį pačiam išardyti.
6. Baterijos trūkimo ar praradimo atveju venkite sąlyčio su akimis
ir oda.

SVARBI INFORMACIJA
1.Apsauga:
- Nuvalykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir dirželis būtų
saugomi.
švarūs. (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti jūsų odos
- dėl oro sąlygų odos temperatūra ant riešo būtų per žema, o tai
turės įtakos širdies ritmo kontrolei.
2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai vandeniui
atsparus laikrodis):
Būkite atsargūs su toliau nurodytais metodais, nes jie pablogins
atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą, dirbdami ten,
kur naudojamas muilas ar plovikliai.
-Nuogavę jūroje, būtinai nuplaukite nuo laikrodžio druską ar
nešvarumus.

PARAMETRAI
 

Ekranas: Jutiklinis ekranas
"Bluetooth": BLUETOOTH: BT5.0
Korpuso medžiaga: Cinko lydinys su vakuumu 
Diržo medžiaga: silikoninė guma
Baterija: 285 mAh ličio polimero baterija
Baterija ir baterijos veikimo laikas: Veikimo laikas: 7 dienos (visos
funkcijos aktyvios)
Mygtukas: šoninis įjungimo mygtukas
Įkrovimo režimas: Įkrovimo būdas: magnetinis įkrovimas IP68
atsparumo vandeniui klasė

GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminį, išskyrus atvejus, kai gaminys
pažeistas samanų
dėl netinkamo naudojimo, 24 mėnesius nuo įsigijimo datos
vartotojai gali pasinaudoti nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminius išardė, taisė patys arba panardino į vandenį.
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Instrukcja obsługi/
Naudojimo instrukcijos

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, 
KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ 

GAMINĮ!
 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių,
įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali
 skirtinguose modeliuose šiek tiek skirtis, nes žinynas yra
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie
modeliai gali skirtis nuo standartinių).
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, turite 
įkrautas bent 2 valandas.
Prieš naudodami prietaisą turite atsisiųsti programėlę,
įdiegti ją ir priimti visus leidimus, kitaip nebus galima
naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.
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PROGRAMA
1. Nuskaitykite QR kodą mobiliuoju telefonu 
laikrodžio ekrane (Nustatymai-Aplikacijų atsisiuntimas),
tada įdiekite GloryFit programėlę. Programėlę "GloryFit"
taip pat galite įdiegti iš savo mobiliojo telefono
programėlių parduotuvės.
2. Suaktyvinę "Bluetooth" ir įdiegę programėlę, atidarykite
ir prisijunkite prie "GloryFit", tada prietaisų puslapyje
pasirinkite (G1 prietaisas pridėti) ir prisijunkite prie jo.
3. Jei laikrodis neprisijungia prie programėlės, raskite
laikrodžio nustatymus, tada paspauskite "Reset". Tada vėl
pabandykite prisijungti prie programėlės.
Svarbu: kad laikrodis būtų teisingai susietas su telefonu, jis
turi būti prijungtas tiesiogiai iš programėlės lygio, kai
įjungta "Bluetooth" funkcija, o ne telefono nustatymuose.


