
1. Išvaizda

Pridėkite prietaisus, kad išsaugotumėte
duomenis

4. Kai laikrodis bus susietas, programėlėje paleiskite
pageidaujamus funkcijų nustatymus.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie pateikiami kartu su
prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne
trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti programą,
įdiegti programą ir patvirtinti visus leidimus, nes priešingu
atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.

Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ
 UŽ MŪSŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

 1. Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba eikite į
pagrindinę programėlių prekyvietę ir atsisiųskite bei
įdiekite programėlę "GloryFit".

1. Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte, trumpai paspauskite, kad grįžtumėte į
pagrindinę sąsają. 
2. Pagrindiniame ekrane paspauskite ir palaikykite 3
sekundes, kad pakeistumėte rinkiklį. 
3. Pagrindiniame ekrane braukite žemyn, kad būtų
rodomas "Bluetooth", akumuliatoriaus garsumas ir
kontekstinis meniu.
4. Ekrane Pagrindinis ekranas vilkite aukštyn, kad
peržiūrėtumėte gautus pranešimus, ir bakstelėkite , kad
perskaitytumėte jų turinį. 
5. Braukite į dešinę, kad peržiūrėtumėte pagrindinę sąsają.
Pagrindiniame ekrane vilkite į dešinę, kad pamatytumėte
funkcijų sąrašą. 
6. Pagrindiniame ekrane braukite į kairę, kad
peržiūrėtumėte įprastas funkcijas.

Pagrindinės operacijos

Programa

2 Pakuotės turinys
Laikrodis, naudotojo vadovas, įkroviklis

3.Akumuliatoriaus specifikacijos
Tipas: Modelis: Ličio polimerų baterija Y0392121
Akumuliatoriaus talpa: 180 mAh Įkrovimo įtampa: 4,2
Įkrovimo srovė: 40 mA

4. Prijungimo būdasTrumpas įvadas

įkrovimo 
vietajutiklinis ekranas

 
 

aliuminio rėmas

įjungimo /
išjungimo
mygtukas

širdies ritmo 
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2. Atsisiuntę programą, pradėkite naujo naudotojo
registraciją.

3. Suporuokite laikrodį
Įrenginys -> Pridėti įrenginį -> Porų stebėjimas

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinė sąsaja:
Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad pakeistumėte
pagrindinės sąsajos rinkiklį.
Pratybų būklė.
Realiuoju laiku stebėkite savo žingsnius, atstumą ir
kalorijas.
Kūno temperatūros stebėjimas
Perjungimas į kūno temperatūros matavimo sąsają
kūno paviršiaus temperatūrą ir esamą kūno temperatūrą
laikui bėgant.
Širdies ritmo stebėjimas
Perjunkite į širdies ritmo monitoriaus ekraną, dabartinis
širdies ritmas bus išmatuotas automatiškai, slinkite, kad
užbaigtumėte matavimą. Širdies ritmo matavimą realiuoju
laiku galima įjungti arba išjungti programėlėje.
Kraujo prisotinimo stebėjimas
Palieskite deguonies prisotinimo deguonimi stebėsenos
ekraną, kad pradėtumėte matavimą, laikrodis suvibruos ir
primins, kad reikia baigti matavimą.
Kraujospūdžio stebėjimas
Galima matuoti esamą aukštą ir žemą kraujospūdį ir jį
sinchronizuoti su laiku.
galima sinchronizuoti su programėle.

Pridėti prietaisą
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Chronometras
Palieskite , kad pereitumėte prie chronometro, ir
spustelėkite , kad paleistumėte. Chronometrą galima
sustabdyti, paleisti iš naujo arba iš naujo nustatyti.
Atgalinis skaičiavimas
Palieskite , kad pasiektumėte atgalinį skaičiavimą,
pasirinkite laiką arba slinkite aukštyn, kad nustatytumėte
atgalinio skaičiavimo laiką.
Slinkite aukštyn, kad nustatytumėte atgalinio laiko
skaičiavimo trukmę.
Miego stebėjimas
Praėjusios nakties miegą galite patikrinti perėję į miego
stebėjimo sąsają. Kai užmiegate su įjungtu laikrodžiu,
automatiškai įrašomas gilus miegas, negilus miegas ir
bendras miego valandų skaičius.

Žibintuvėlis
Bakstelėkite , kad įjungtumėte žibintuvėlio režimą, ir
braukite į dešinę, kad išeitumėte.
Papildomos priminimo funkcijos
Įeinančio skambučio priminimas / Žinutės priminimas /
Žadintuvo priminimas Sėdėjimo priminimas / Tikslo
priminimas.

Pastabos
 

Orai
Prisijungę prie programėlės pamatysite tos dienos ir kitos
savaitės orus.
Žinutės priminimas
Išsaugomos 8 paskutinės žinutės, kurias galite paliesti, kad
perskaitytumėte, arba paliesti, kad ištrintumėte.
Perskaitykite arba palieskite , kad išvalytumėte.
24 sporto režimai
Palieskite sporto režimą, kad pereitumėte į sporto šakų
sąrašą, palieskite pasirinktą sporto režimą, kad
pradėtumėte matuoti, braukite į dešinę, kad
pristabdytumėte, palieskite, kad sustabdytumėte arba
atnaujintumėte,
sustabdyti arba tęsti.
DNO režimas
DNO laiką galima nustatyti programėlėje, režimą galima
įjungti arba išjungti laikrodyje.
Ryškumo reguliavimas
Bakstelėkite "+" ir "-", kad sureguliuotumėte ryškumą, yra
keturi lygiai.
Raskite telefoną
Palieskite Rasti telefoną ir telefonas skambės kaip
priminimas be ekrano apšvietimo.
Nustatymai
Informacija, išjungimas ir atstatymas.
Muzikos valdymas
Paleiskite muziką telefone, palieskite laikrodį,
pauzė / grojimas, ankstesnis, kitas

1.Venkite stiprių smūgių, didelio karščio ir saulės spindulių.
2.Neardykite, neremontuokite, neremontuokite ir
nemodifikuokite įrenginio be leidimo.
3.Šis įrenginys įkraunamas naudojant SV 500MA maitinimo
šaltinį. Griežtai draudžiama įkrauti viršįtampio šaltinį.
4.Draudžiama įkrauti esant purslams.
5.Šis gaminys turi būti naudojamas tik buitinės elektronikos
prietaisams tikrinti, o ne medicininiais tikslais, išmatuoti
duomenys yra tik rekomendacinio pobūdžio.

GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys nėra pažeistas
samanų
dėl netinkamo naudojimo, vartotojai gali naudotis
nemokamu garantiniu aptarnavimu 24 mėnesius nuo
įsigijimo datos.
2.Vartotojas neturi teisės į garantinį aptarnavimą, jeigu: 
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros
instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti arba patys panardinti į
vandenį.

Įspėjimas
Bendrovė pasilieka teisę keisti naudotojo vadovą be
išankstinio įspėjimo. Įprasta, kad kai kuriose programinės
įrangos versijose kai kurios funkcijos skiriasi.

Naudojimo instrukcijos
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