
1. VZHLED

2. Po stažení aplikace začněte registrovat nového
uživatele.

3. Spárujte hodinky
pak zařízení -> Přidat zařízení -> Spárovat hodinky.

4. Po dokončení vázání hodinek spusťte nastavení
funkcí v aplikaci podle svých individuálních potřeb.

zapnuto/
vypnuto
knoflík

dotyková 
obrazovka

 
 

hliníková kostra

2. OBSAH BALENÍ 
Hodinky, uživatelská příručka, nabíječka

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.
Doporučujeme používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se
zařízením.
Výrobce ani distributor neodpovídá za použití
příslušenství jiných výrobců.

Před prvním použitím musí být zařízení nabíjeno
alespoň 2 hodiny. Během nabíjení se nedoporučuje
chytré hodinky používat.

Nejprve je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci a
přijmout všechna oprávnění, jinak nebudou k dispozici
všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto
návodu.

3. PARAMETRY BATERIE
Typ: Model: Lithium-polymerová baterie Y0392121
Kapacita baterie: 180 mAh Nabíjecí napětí: 4,2
Nabíjecí proud: 40 mA

4. ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ.

Stručný úvod
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME

 ZA ZAKOUPENÍ NAŠEHO 
VÝROBKU!

1. Naskenujte níže uvedený QR kód nebo přejděte na
hlavní tržiště aplikací a stáhněte a nainstalujte aplikaci
"GloryFit".

3. Na hlavní obrazovce zobrazíte přejetím prstem dolů
Bluetooth, hlasitost baterie a kontextovou nabídku. 
4. Na hlavní obrazovce přejetím prstem nahoru zobrazíte
příchozí zprávy a dotykem si přečtete jejich obsah. 
5. Na hlavním rozhraní zobrazíte přejetím prstem doprava.
Na hlavní obrazovce zobrazíte přejetím prstem doprava
seznam funkcí. 
6. Na hlavní obrazovce zobrazíte přejetím prstu w doleva
běžné funkce.

Základní operace

APP
               stupeň 1                         stupeň 2

 
snímač

srdečního
tepu

nabíjecí bod 1. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sekund
zapnete nebo vypnete, krátkým stisknutím se vrátíte do
hlavního rozhraní. 
2. Na hlavní obrazovce stiskněte a podržte 3 sekundy pro
změnu číselníku. 

Přidat zařízení

 
přidat zařízení pro ukládání dat

Dnes Sport Zařízení Profil

Základní funkce

Hlavní rozhraní/sféra

Sledování tělesné teploty

Monitorování srdečního tepu

Sledování nasycení krve kyslíkem

Monitorování krevního tlaku

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund změníte
knoflík na hlavním rozhraní.

Přepněte na rozhraní pro měření tělesné teploty
povrchové teploty těla a aktuální tělesné teploty v
průběhu času.

Přepněte na obrazovku sledování srdečního tepu,
aktuální srdeční tep se bude měřit automaticky,
posunutím ukončíte měření. Měření tepové frekvence v
reálném čase lze v aplikaci zapnout nebo vypnout.

Dotykem na obrazovku monitorování saturace krve
kyslíkem zahájíte měření, hodinky zavibrují, aby vám
připomněly dokončení měření.

Aktuální vysoký a nízký krevní tlak lze měřit v průběhu
času a synchronizovat jej s může být synchronizován s
aplikací.
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Nastavení jasu

Vyhledání telefonu

Nastavení

Ovládání hudby

Stopky

Odpočítávání času

Stav cvičení.

Dotykem "+" a "-" nastavíte jas, k dispozici jsou čtyři úrovně.

Dotkněte se možnosti Najít telefon a telefon zazvoní jako
připomínka bez podsvícení obrazovky.

Informace, vypnutí a resetování.

Přehrávání hudby v telefonu, dotykem ovládání na
hodinách,pauza/přehrávání, předchozí, další

Dotykem přejdete na stopky a kliknutím je spustíte, stopky
lze zastavit, pokračovat v nich nebo je resetovat.

Dotykem získáte přístup k odpočítávání, vyberte čas nebo
posunutím nahoru nastavte čas odpočítávání.
Posunutím nahoru nastavíte čas odpočítávání.

Sledujte své aktuální kroky, vzdálenost a kalorie v reálném
čase.

Komentáře
 

Monitorování spánku

Počasí

Připomínková zpráva

24 sportovních režimů

Režim DNO

Přepnutím do rozhraní pro monitorování spánku můžete
zkontrolovat spánek za předchozí noc. Když se zapnutými
hodinkami usnete, automaticky se uloží údaje o hlubokém
spánku, lehkém spánku a celkovém počtu hodin spánku.

Po přihlášení do aplikace se zobrazí počasí pro daný den a
pro následující týden.

Uloží se posledních 8 zpráv, které si můžete klepnutím
přečíst nebo klepnutím odstranit.
Přečtení nebo klepnutím na tlačítko vymažete.

Dotykem sportovního režimu vstoupíte do seznamu
sportů, dotykem požadovaného sportovního režimu
zahájíte měření, přejetím doprava pozastavíte, dotykem
zastavíte nebo pokračujete,
zastavit nebo pokračovat.

Dobu DNO lze nastavit v aplikaci, režim lze zapnout nebo
vypnout na hodinkách.

1Vyhněte se silným nárazům, extrémnímu teplu a
slunečnímu záření.
2. Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte bez
autorizace.
3. Toto zařízení se nabíjí pomocí napájecího zdroje SV
500MA. Přepěťový zdroj je pro nabíjení přísně zakázán.
4. Nabíjení v případě potřísnění je zakázáno.
5. Tento výrobek lze používat pouze pro ovládání spotřební
elektroniky, nikoliv pro lékařské účely, naměřené údaje jsou
pouze orientační.

ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechové poškození.
způsobené nesprávným používáním, mohou spotřebitelé
24 měsíců od data nákupu využít bezplatný záruční servis.
2. Spotřebitelé nebudou mít nárok na záruční servis,
pokud:
A. si poškození způsobili sami,
B. uplynula záruční doba,
C. nepoužívali výrobek v souladu s návodem k použití a
údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

Upozornění:
Společnost si vyhrazuje právo na změnu návodu k
obsluze bez předchozího upozornění. Je normální, že se
některé funkce v určitých verzích softwaru liší.

Svítilna

Další funkce připomenutí

Dotykem aktivujete režim svítilny a posunutím doprava jej
ukončíte.

Připomenutí příchozího hovoru / Připomenutí zprávy /
Připomenutí budíku Připomenutí sedavého zaměstnání /
Připomenutí dosaženého cíle.
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Návod k použití


