
2. A csomag tartalma 
Óra, használati útmutató, töltő

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak a mellékelt
eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja. 
a készülékhez mellékelve.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős más gyártók
tartozékainak használatáért.

A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni. Az okosórát töltés közben nem
ajánlott használni.

Először le kell töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el
kell fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz
elérhető minden funkció.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

3. Az akkumulátor paraméterei
Típus: modell: lítium-polimer akkumulátor Y0392121
Akkumulátor kapacitás: 180 mAh Töltési feszültség: 4.2
Töltési áram: 40 mA

4. Rögzítési módszer.Rövid bevezetés
1. A szempont

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 TERMÉKEINK MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ 

TERMÉK! 1. Szkenneld be az alábbi QR-kódot, vagy menj a fő
alkalmazáspiacra, és töltsd le és telepítsd a "GloryFit"
alkalmazást.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig a be-
vagy kikapcsoláshoz, nyomja meg röviden a fő felületre
való visszatéréshez. 
2. Nyomja meg a gombot a be- vagy kikapcsoláshoz. A
főképernyőn a tárcsaváltáshoz tartsa lenyomva 3
másodpercig. 
3. A főképernyőn lapozzunk lefelé a Bluetooth, az
akkumulátor hangereje és a kontextusmenü
megtekintéséhez. 
4. A főképernyőn lapozzunk felfelé a bejövő üzenetek
megtekintéséhez, és koppintsunk a tartalmuk
elolvasásához. 
5. A fő felületen lapozzunk jobbra a megtekintéshez. A
főképernyőn a funkciók listájának megtekintéséhez
lapozzon jobbra. 
6. A főképernyőn a közös funkciók megtekintéséhez
lapozzon balra.

Alapvető műveletek

APP
 

4. Miután befejezte az óra párosítását, kezdje el a
funkciók beállítását az alkalmazásban az egyéni
igényeinek megfelelően.
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2. Az alkalmazás letöltése után kezdje el az új felhasználó
regisztrálását.

3. Párosítsa az óráját
majd Device -> Add Device -> Pair Watch.

  

Alapvető funkciók
Fő felület/szféra
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a
főfelületen.
Gyakorlati állapot.
Nyomon követheti a lépéseket, a távolságot és a kalóriákat
valós időben.
Kövesse nyomon testhőmérsékletét
Váltson a testhőmérséklet-követő felületre
A test felszíni hőmérséklete és az aktuális testhőmérséklet
az idő múlásával.
Szívritmus-monitorozás
Váltson a pulzusszámmérő képernyőre, az aktuális
pulzusszám automatikusan mérésre kerül, görgessen a
mérés leállításához. A valós idejű pulzusmérés be- és
kikapcsolható az alkalmazásban.
A vér oxigéntelítettségének ellenőrzése
A mérés megkezdéséhez érintse meg a vér
oxigéntelítettségét figyelő képernyőt, az óra rezgéssel
emlékezteti Önt, amikor a mérés befejeződött.
Vérnyomás-monitorozás
Az aktuális magas és alacsony vérnyomás idővel mérhető
és szinkronizálható a következőkkel
szinkronizálható az alkalmazással.
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Időzítő
Érintse meg a gombot az időzítőre való áttéréshez, és
kattintson rá az időzítő indításához, megállításához,
folytatásához vagy visszaállításához.
Visszaszámlálás ideje
Érintse meg a visszaszámlálás eléréséhez, válassza ki az
időt, vagy görgessen felfelé a visszaszámlálási idő
beállításához.
Csúsztassa felfelé a visszaszámlálási idő beállításához.
Zseblámpa
Érintse meg a elemlámpa üzemmód aktiválásához, és
húzza jobbra a kilépéshez.
Egyéb emlékeztető funkciók
Bejövő hívás emlékeztető / Üzenet emlékeztető / Riasztás
emlékeztető / Ülésre emlékeztető / Emlékeztető az elért
célállomásról.
Alvásfigyelés
Váltson az alvásfigyelő felületre, hogy ellenőrizze az előző
éjszaka alvását. Amikor az óra bekapcsolva elalszik,
automatikusan elmenti a mély alvás, a könnyű alvás és az
alvás összes órájának adatait.
Control zene
Hallgasson zenét a telefonján, és koppintson a
kezelőszervekre az óráján,
szünet/lejátszás, előző, következő

Megjegyzések
 

Időjárás
Ha bejelentkezik az alkalmazásba, megjelenik az adott nap
és a következő hét időjárása.
Figyelmeztető üzenet
Menti az utolsó 8 üzenetet, amelyeket megérintve
elolvashatja vagy törölheti őket.
Olvassa el, vagy koppintson a törléshez.
24 sportmód
Érintse meg a sportmódot a sportágak listájába való
belépéshez, a mérés megkezdéséhez érintse meg a kívánt
sportmódot, a szünethez húzza jobbra, a leállításhoz vagy
folytatáshoz érintse meg,
megállítani vagy folytatni.
BOTTOM mód
A DNO idő az alkalmazásban állítható be, és az üzemmód
az órán be- és kikapcsolható.
Fényerő beállítása
Érintse meg a "+" és "-" gombot a fényerő beállításához,
négy szint áll rendelkezésre.
Keresse meg a telefonját.
Érintse meg a Telefon keresése elemet, és a telefon
emlékeztetőül csörögni fog a képernyő háttérvilágítása
nélkül.
Beállítások
Információ, kikapcsolás és visszaállítás.

1Kerülje az erős ütéseket, az extrém hőt és a napfényt.
2. Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a berendezést
engedély nélkül.
3. Ezt a berendezést az SV 500MA tápegységgel töltik.
Túlfeszültség-védő eszköz használata töltéshez szigorúan
tilos.
4. Fröccsenés esetén tilos a töltés.
5. Ez a termék kizárólag fogyasztói elektronikai eszközök
vezérlésére használható, orvosi célokra nem, és a mért
adatok csak tájékoztató jellegűek.

GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, ha a termék
nem mohakárosodott.
A fogyasztók a vásárlástól számított 24 hónapig
ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem jogosultak garanciális
szolgáltatásra, ha: 1:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a terméket szétszerelték, önjavították vagy vízbe
merítették.

Figyelmeztetés:
A vállalat fenntartja a jogot, hogy a használati utasításokat
előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Normális, hogy
egyes funkciók eltérnek a szoftver egyes verzióiban.
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