
1. Välimus

4. Kui kell on ühendatud, käivitage rakenduses soovitud
funktsioonide seaded.

1. Skaneeri allolevat QR-koodi või mine põhirakenduste
turuplatsile ning lae alla ja paigalda rakendus "GloryFit".

2 Pakendi sisu
Kell, kasutusjuhend, laadija

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult
seadmega kaasasolevat originaalakut, -laadijat
ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate
isikute lisaseadmete kasutamise eest.

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui
seda esimest korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla
laadima, installima rakenduse ja aktsepteerima
kõik volitused, vastasel juhul ei ole kõik
funktsioonid kättesaadavad.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

3. Aku spetsifikatsioonid
Tüüp: mudel: liitiumpolümeeraku Y0392121
Aku mahutavus: 180 mAh Laadimispinge: 4,2
Laadimisvool: 40 mA

4 ÜhendusmeetodLühike sissejuhatus

1. Vajutage ja hoidke 4 sekundit all, et lülitada sisse või
välja, vajutage lühidalt, et naasta põhiliidesesse. 
2. Avakuval vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et vahetada
numbrimärki. 
3. Libistage avakuval allapoole, et kuvada Bluetooth, aku
maht ja kontekstmenüü.
4. Algusekraanil pühkige üles, et vaadata sissetulevaid
sõnumeid, ja koputage nende sisu lugemiseks. 
5. Pealiideses vaatamiseks pühkige paremale. Peakuval
pühkige funktsioonide loendi vaatamiseks paremale. 
6. Peakuval libistage vasakule, et vaadata tavalisi
funktsioone.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID 
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

Põhitoimingud

Rakendus

punkt 
laadimispunkt

 

puuteekraan
 
 

alumiiniumraam

sisse/
välja nupp

südame
löögisageduse

sensor
             samm 1                               samm 2

2.Kui olete rakenduse alla laadinud, alustage uue kasutaja
registreerimist.

3.Ühendage oma kella
Seade -> Lisa seade -> Pair Watch

Põhifunktsioonid
Peamine liides 
Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et muuta põhiliidese
numbriklahvi.
Harjutusseisund.
Jälgi oma praeguseid samme, vahemaad ja kaloreid
reaalajas.
Kehatemperatuuri jälgimine
Üleminek kehatemperatuuri mõõtmise liidesele
keha pinnatemperatuur ja praegune kehatemperatuur aja
jooksul.
Südame löögisageduse jälgimine
Lülitage südame löögisageduse monitori ekraanile,
praegune südame löögisagedus mõõdetakse automaatselt,
mõõtmise lõpetamiseks pühkige. Rakenduses saab südame
löögisageduse mõõtmise reaalajas sisse või välja lülitada.
Vere küllastumise jälgimine
Mõõtmise alustamiseks puudutage hapnikusisalduse
jälgimise ekraani, kell vibreerib, et tuletada teile meelde
mõõtmise lõpetamist.
Vererõhu jälgimine
Praegust kõrget ja madalat vererõhku saab mõõta aja
jooksul ja sellega sünkroniseerida
saab rakendusega sünkroonida.
Une jälgimine
Saate kontrollida oma eelmise öö une, lülitudes une
jälgimise liidesesse. Kui magate kellaga magama,
salvestatakse automaatselt sügav uni, madal uni ja kogu
uneaeg.
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GARANTII
Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole
mehaanilisi kahjustusi ja kui see on põhjustatud
väärkasutamisest, saavad tarbijad 24 kuud alates
ostukuupäevast tasuta garantiiteenust.
2.Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. nad on demonteerinud, parandanud või uputanud end
vette.

Stoppkell
Puudutage, et liikuda stoppkellale ja klõpsake
käivitamiseks. Stoppkella saab peatada, taaskäivitada
või lähtestada.
Tagasiarvestus
Puudutage, et pääseda tagasiarvestusse, valida aeg
või kerida ülespoole, et määrata tagasiarvestuse aeg.
Libistage ülespoole, et seada tagasiarvestuse aeg.
Taskulamp
Puudutage taskulambi režiimi aktiveerimiseks ja
väljumiseks pühkige paremale.
Täiendavad meeldetuletusfunktsioonid
Sissetulevate kõnede meeldetuletus / Sõnumite
meeldetuletus / Häire meeldetuletus Istumise
meeldetuletus / Sihtkoha meeldetuletus.

Märkused
 

Ilm
Kui logite rakendusse sisse, näete selle päeva ja järgmise
nädala ilma.
Meeldetuletus
Salvestatakse 8 viimast sõnumit, mida saate lugeda või
kustutada, kui puudutate seda.
Lugege või puudutage tühjendamiseks.
24 spordirežiimi
Spordirežiimi puudutades saate liikuda spordialade
loendisse, mõõtmise alustamiseks puudutage valitud
spordirežiimi, pausi tegemiseks pühkige paremale,
peatamiseks või jätkamiseks puudutage,
peatada või jätkata.
DNO-režiim
DNO aega saab seadistada rakenduses, režiimi saab kella
sisse või välja lülitada.
Heleduse reguleerimine
Koputage heleduse reguleerimiseks "+" ja "-", saadaval on
neli taset.
Telefoni leidmine
Puudutage valikut Leia oma telefon ja telefon heliseb
meeldetuletusena ilma ekraani taustavalgustuseta.
Seaded
Teave, väljalülitamine ja lähtestamine.
Muusika juhtimine
Muusika mängimine telefonis, kella, paus/taasesitus,
eelmine, järgmine

1.Vältige tugevaid põrutusi, äärmuslikku kuumust ja
päikesevalgust.
2.Ärge võtke seadet ilma loata lahti, ärge parandage ega
muutke seda.
3.Seda seadet laetakse SV 500MA toiteallikaga.
Ülelaadimise allikas on rangelt keelatud.
4. Pritsmete laadimine on keelatud.
5. Seda toodet on mõeldud ainult tarbeelektroonika
kontrollimiseks ja mitte meditsiinilistel eesmärkidel,
mõõdetud andmed on ainult soovituslikud.

Hoiatus
Ettevõte jätab endale õiguse muuta kasutusjuhendit ilma
ette teatamata. On tavaline, et mõned funktsioonid on
mõnes tarkvaraversioonis erinevad.

Kasutusjuhend
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