
1. IZSKATS

2. Pēc programmas lejupielādes sāciet reģistrēt jaunu
lietotāju.

3. Savienojiet pulksteņa pāri
pēc tam Ierīce -> Pievienot ierīci -> Pāra pulkstenis.

4. Kad esat pabeidzis pulksteņa sasiešanu, sāciet
iestatīt funkcijas lietotnē atbilstoši savām individuālajām
vajadzībām.
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alumīnija skelets

2. Iepakojuma saturs 
Pulkstenis, lietotāja rokasgrāmata, lādētājs

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti ierīces
komplektācijā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par citu ražotāju
piederumu izmantošanu.

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir jālādē vismaz 2
stundas. Nav ieteicams lietot viedpulksteni tā uzlādes
laikā.

Vispirms ir jālejupielādē un jāinstalē lietotne un
jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas nebūs
pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

3. Akumulatora parametri
Tips: modelis: litija polimēra akumulators Y0392121
Akumulatora ietilpība: 180 mAh Uzlādes spriegums: 4,2
Uzlādes strāva: 40 mA

4. Stiprinājuma metode.
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1. Noskenējiet zemāk redzamo QR kodu vai dodieties uz
galveno lietotņu tirgu un lejupielādējiet un instalējiet lietotni
"GloryFit".

3. Galvenajā ekrānā pārvelciet uz leju, lai skatītu Bluetooth,
akumulatora skaļumu un konteksta izvēlni. 
4. Galvenajā ekrānā pārvelciet uz augšu, lai skatītu
ienākošos ziņojumus, un pieskarieties, lai izlasītu to saturu. 
5. Galvenajā saskarnē pārvelciet pa labi, lai skatītu.
Galvenajā ekrānā pārvelciet pa labi, lai skatītu funkciju
sarakstu. 
6. Galvenajā ekrānā pārvelciet w uz kreiso pusi, lai skatītu
parastās funkcijas.

Pamatdarbības
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sirdsdarbības

sensors

uzlādes punkts 1. Nospiediet un turiet pogu 4 sekundes, lai ieslēgtu vai
izslēgtu, pēc īsa nospiešanas tiek atgriezta galvenā
saskarne. 
2. Galvenajā ekrānā nospiediet un turiet nospiestu 3
sekundes, lai mainītu ciparnīcu. 

Přidat zařízení

 
přidat zařízení pro ukládání dat

Dnes Sport Zařízení Profil

Pamatfunkcijas

Galvenā saskarne/sfēra

Ķermeņa temperatūras uzraudzība

Ķermeņa virsmas temperatūra un pašreizējā
ķermeņa temperatūra laika gaitā.

Sirdsdarbības monitorings

Skābekļa piesātinājuma asinīs monitorings

Asinsspiediena monitorings

Nospiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai mainītu
galvenās saskarnes pogu.

Pārslēgšanās uz ķermeņa temperatūras monitoringa
saskarni

Pārslēdzieties uz sirdsdarbības monitoringa ekrānu,
pašreizējais sirdsdarbības ātrums tiks mērīts
automātiski, ritiniet, lai pabeigtu mērījumu. Reāllaika
sirdsdarbības mērījumus var ieslēgt vai izslēgt lietotnē.

Pieskarieties skābekļa piesātinājuma asinīs monitoringa
ekrānam, lai sāktu mērījumu, un pulkstenis sāk vibrēt, lai
atgādinātu, kad mērījums ir pabeigts.

Pašreizējo augsto un zemo asinsspiedienu var mērīt
laika gaitā un sinhronizēt ar var sinhronizēt ar lietotni.
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Spilgtuma iestatījumi

Tālruņa atrašana

Iestatījumi

Mūzikas vadība

Skaitļošanas pulksteņrādis

Countdown laiks

Nodarbinātības statuss.

Pieskarieties "+" un "-", lai pielāgotu spilgtumu, ir pieejami
četri līmeņi.

Pieskarieties vienumam Atrast tālruni, un tālrunis zvanīs kā
atgādinājums bez ekrāna aizmugures apgaismojuma.

Informācija, izslēgt un atiestatīt.

Mūzikas atskaņošana tālrunī, skārienvadības pulksteņa
vadība, pauze/ atskaņošana, iepriekšējais, nākamais

Pieskarieties, lai pārietu uz hronometru, un noklikšķiniet, lai
to iedarbinātu, hronometru var apturēt, atsākt vai atiestatīt.

Pieskarieties, lai piekļūtu atpakaļskaitīšanai, atlasiet laiku vai
ritiniet uz augšu, lai iestatītu atpakaļskaitīšanas laiku.
Slīdiet uz augšu, lai iestatītu atpakaļskaitīšanas laiku.

Reāllaikā sekojiet līdzi saviem pašreizējiem soļiem,
attālumam un kalorijām.

Komentāri
 

Miega uzraudzība

Laikapstākļi

Atgādinājuma ziņojums

Izlasiet vai piesitiet, lai dzēstu.

24 sporta režīmi

BOTTOM režīms

Pārslēdzieties uz miega monitoringa saskarni, lai
pārbaudītu savu miegu iepriekšējā naktī. Kad ar ieslēgtu
pulksteni iemiegat, tas automātiski saglabā dziļā miega,
vieglā miega un kopējo miega stundu skaitu.

Kad pierakstīsieties lietotnē, redzēsiet, kādi laikapstākļi ir
spēkā dienā un nedēļā uz priekšu.

Saglabās pēdējās 8 ziņas, kuras var pieskarties, lai izlasītu,
vai pieskarties, lai dzēstu.

Pieskarieties sporta veidam, lai ienāktu sporta veidu
sarakstā, pieskarieties vēlamajam sporta veidam, lai sāktu
mērījumus, pārvelciet pa labi, lai apturētu, pieskarieties, lai
apturētu vai turpinātu, apturēt vai atsākt.

DNO laiku var iestatīt lietotnē, režīmu var ieslēgt vai izslēgt
pulkstenī.

1Izvairieties no spēcīgiem triecieniem, liela karstuma un
saules gaismas.
2. Neizjauciet, neremontējiet, neremontējiet un
nemodificējiet iekārtu bez atļaujas.
3. Šī iekārta tiek uzlādēta, izmantojot SV 500MA barošanas
avotu. Pārsprieguma aizsargs uzlādei ir stingri aizliegts.
4. Uzlāde šļakatu gadījumā ir aizliegta.
5. Šo izstrādājumu var izmantot tikai plaša patēriņa
elektronikas kontrolei, nevis medicīniskiem nolūkiem, un
izmērītie dati ir tikai orientējoši.

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Normālas lietošanas apstākļos, ja izstrādājumam nav
sūnu bojājumu.
Patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu
24 mēnešus no iegādes datuma.
2. Patērētājiem nav tiesību uz garantijas apkalpošanu, ja:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī.

Brīdinājums:
Uzņēmums patur tiesības mainīt lietošanas instrukciju bez
iepriekšēja brīdinājuma. Dažās programmatūras versijās
dažas funkcijas var atšķirties.

Lukturis

Papildu atgādinājuma funkcijas

Pieskarieties, lai aktivizētu lukturīša režīmu, un velciet pa labi,
lai izietu no režīma.

Ienākošo zvanu atgādinājums / Ziņu atgādinājums /
Trauksmes atgādinājums Sēdēšanas atgādinājums /
Galamērķa atgādinājums.
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