
FUNKCIJE DOTIKA
1. Odprite nadzorno ploščo: podrsajte s prstom po zaslonu v
glavnem vmesniku od zgoraj navzdol.
2. Odprite sporočila/obvestila: v glavnem vmesniku povlecite prst
po zaslonu od spodaj navzgor.
3. Odpiranje glavnega menija: v glavnem meniju podrsnite s
prstom po zaslonu.
vmesnik od leve proti desni (Opomba: v drugih vmesnikih se
vrnete v prejšnji vmesnik, če podrsnete od leve proti desni). Tako
lahko izberete šport in si ogledate funkcije ure, kot so: spremljanje
srčnega utripa, stanje, spanje, štoparica, sporočila, nastavitve.
 4. Statusni vmesnik.
5. Spremenite videz številčnice: pritisnite in držite glavni zaslon
vmesnika 3 sekunde, ura bo zavibrirala; nato lahko s potegom
levo ali desno izberete številčnico.
6. Vklop: vklopite ga tako, da pritisnete gumb za vklop in ga držite
5 sekund.
7. Hitra prekinitev/ponovni zagon športa: pritisnite gumb za vklop.
8. Pritisnite gumb za vklop, da se vrnete na začetno stran. Če se
nahajate na drugi ravni vmesnika, se vrnete na prvo raven).

FUNKCIJA

13 športnih načinov (tek, hoja, kolesarjenje, plezanje, joga,
skakanje, tenis, baseball, košarka, badminton, nogomet,
ragbi, namizni tenis).

 1. Šport

2. Spremljanje srčnega utripa: ura bo 24 ur neprekinjeno
spremljala vaš srčni utrip (v aplikaciji morate najprej omogočiti
"spremljanje srčnega utripa"), v aplikaciji si lahko ogledate tudi
pretekle podatke o srčnem utripu.
Opomba: če je ta funkcija omogočena, se poveča poraba
energije in skrajša življenjska doba baterije.
3. Spanje. Opomba: Podatki o spanju v uri se vsak dan ob 18:00
izbrišejo, vendar lahko v aplikaciji RunTo Sport še vedno
preverite pretekle podatke o spanju.
4. Glasba: Z uro lahko upravljate predvajalnik glasbe v mobilnem
telefonu, z njo lahko predvajate/počivate ali preskakujete
skladbe (združljiva je samo z vgrajenim predvajalnikom glasbe v
mobilnem telefonu, morda ni združljiva s predvajalnikom tretje
osebe, na uri pa ne morete nastavljati glasnosti).
5. Štoparica: uro lahko uporabite za štetje časa
6. Sporočilo: ura bo sprejemala in prikazovala sporočila
SMS/sporočila/obvestila družabnih omrežij iz vašega telefona.
7. Nastavitve: Uro lahko izklopite ali ponastavite, preverite
informacije o uri in prenesete kodo QR aplikacije.

PREDSTAVITEV
1. Postavite uro na magnetni polnilnik in se prepričajte, da so
polnilni kontakti na hrbtni strani ure v celoti pritrjeni na kovinske
kontakte polnilnika.
2. Polnilni kabel priključite na standardni polnilnik USB.

MERITVE
1. Slaba baterija:
V primeru izpraznjene baterije napravo takoj napolnite, da
zaščitite življenjsko dobo baterije.
2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3. Temperatura okolice pri polnjenju nad 50 stopinj Celzija lahko
povzroči pregrevanje, deformacijo in zažig naprave.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte naprave pod
vodo.
5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je prepovedano, da bi
jo ločeno razstavili.
6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se izogibajte stiku z
očmi in kožo.

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Zaščita:
-Uro obrišite z mehko krpo, da bosta ura in trak ostala čista.
čisto. (uporabite čisto vodo ali morsko vodo)
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu
vaše kože.
- Temperatura kože na zapestju je zaradi vremenskih razmer
prenizka, kar vpliva na nadzor srčnega utripa.
2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno uro):
Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšujejo
hidroizolacijo.
-Prosimo, ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z
visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ure ne nosite pri umivanju rok ali obraza, pri delu, kjer se
uporablja milo ali detergent.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko jo potopite v
morje.

PARAMETRI
 Zaslon: zaslon na dotik

Bluetooth: BT5.0
Material ohišja: cinkova zlitina z vakuumom 
Material traku: silikonska guma
Baterija: 285 mAh litijevega polimera
Baterija in življenjska doba baterije: pripravljenost > 30 dni
Delovni čas: 7 dni (vse funkcije vklopljene)
Gumb: Stranski gumb za vklop
Način polnjenja: Magnetno polnjenje IP68 Vodoodporno

GARANCIJA
Garancijski servis:
1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek ni poškodovan zaradi
mahu zaradi nepravilne uporabe, lahko potrošniki izkoristijo
brezplačne garancijske storitve 24 mesecev od datuma nakupa.
2. Potrošniki ne morejo uveljavljati garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in
vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v
vodo.
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Instrukcja obsługi/
Navodila za uporabo

3. Če se ura ne poveže z aplikacijo, poiščite nastavitve na uri in
pritisnite gumb "ponastavi". Nato se znova poskusite povezati z
aplikacijo.
Pomembno: Če želite, da se ura pravilno poveže s telefonom, jo
morate povezati neposredno z ravni aplikacije z vklopljeno
funkcijo Bluetooth in ne v nastavitvah telefona.

V načinih teka, hoje, plezanja in drugih športnih načinov si
lahko s klikom na zaslon ogledate športne podatke (korake,
tempo, kalorije, razdaljo in trajanje).
stanje: koraki, razdalja in kalorije se podrobno beležijo.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!
 

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a
príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke môžu
 sa medzi jednotlivými modelmi mierne líšia, keďže príručka
je všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu od štandardných líšiť).
Pred prvým použitím by sa zariadenie malo 
nabitý aspoň 2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

SK

APLIKÁCIE
1. Naskenujte kód QR pomocou mobilného telefónu 
na displeji hodiniek (Stiahnite si nastavenia - aplikácie)
 a potom si nainštalujte aplikáciu GloryFit. Aplikáciu GloryFit
si môžete nainštalovať aj z obchodu s mobilnými
aplikáciami.
2. Po zapnutí funkcie Bluetooth a nainštalovaní aplikácie
otvorte a prihláste sa do aplikácie GloryFit, potom na
stránke zariadenia vyberte (zariadenie G1 na pridanie) a
pripojte sa k nemu.
3. Ak sa hodinky nepripoja k aplikácii, nájdite nastavenia na
hodinkách a potom stlačte tlačidlo "reset". Potom sa skúste
k aplikácii pripojiť znova.


