
1. UITERLIJK

2. Na het downloaden van de app, kunt u een nieuwe
gebruiker registreren.

3. Koppel je horloge
dan apparaat -> apparaat toevoegen -> horloge koppelen.

4. Wanneer u klaar bent met het koppelen van het horloge,
kunt u de functies in de app instellen volgens uw individuele
behoeften.

aan/uit-knop

Aanraakscherm
 
 

Aluminium skelet

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING 
Klok, handleiding, opladerLees voor gebruik aandachtig de volledige

gebruiksaanwijzing. Wij raden u aan alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken
die bij het toestel zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de dealer zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires
van andere fabrikanten.

Het apparaat moet voor het eerste gebruik minstens
2 uur worden opgeladen. Het wordt niet aanbevolen
om het Smartwatch te gebruiken terwijl het wordt
opgeladen.

U moet eerst de app downloaden en installeren en
alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet
alle functies beschikbaar zijn.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

3. BATTERIJPARAMETERS
TYPE: MODEL: LITHIUM POLYMEER BATTERIJ Y0392121
BATTERIJCAPACITEIT: 180 MAH OPLAADSPANNING: 4,2
LAADSTROOM: 40 MA
4. BEVESTIGINGSMETHODE.

Korte inleiding
GEACHTE KLANT, DANK U VOOR 

ONS PRODUCT TE KOPEN!

1. Scan de QR code hieronder of ga naar de app
marketplace en download en installeer de "GloryFit" app.

3. Veeg omlaag op het hoofdscherm om Bluetooth, de
batterijlading en het contextmenu weer te geven. 
4. Veeg op het hoofdscherm naar boven om inkomende
berichten te zien en raak ze aan om de inhoud te lezen.
5. Veeg op het hoofdscherm naar rechts om ze te
bekijken. 
6. Veeg naar rechts in de hoofdinterface om ze te
bekijken. 
7. Veeg op het hoofdscherm naar rechts om de lijst met
functies weer te geven. 
8. Veeg w naar links op het hoofdscherm om de
algemene functies te bekijken.

Basisbewerkingen

APP

               Stap 1                                Stap 2
 

Hartslagsensor

Laadstation 1.Houd gedurende 4 seconden ingedrukt om het toestel
aan of uit te zetten en druk kort om terug te keren naar de
hoofdinterface. 
2.Op het hoofdscherm houdt u 3 seconden lang
ingedrukt om de wijzerplaat van de klok te veranderen. 

Ein Gerät hinzufügen

 
ein Datenspeichergerät hinzufügen

Heute Sport Gerät Profil

Basisfuncties
Hoofdinterface/bol

Controle van de lichaamstemperatuur

Hartslagbewaking

Controle van de zuurstofverzadiging van het bloed

Controle van de bloeddruk

Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om de toets op
de hoofdinterface te veranderen.

Schakel over naar de lichaamstemperatuur interface
Lichaamsoppervlaktetemperatuur en huidige
lichaamstemperatuur in de tijd.

Schakel over naar het hartslagmonitoring scherm, de
huidige hartslag wordt automatisch gemeten, veeg om
de meting te stoppen. Real-time hartslagmeting kan in de
app aan- of uitgezet worden.

Raak het scherm van de bloedzuurstofsaturatiecontrole
aan om de meting te starten. Het horloge trilt om u eraan
te herinneren dat de meting voltooid is.

De huidige hoge en lage bloeddruk kan in de tijd worden
gemeten en met de app worden gesynchroniseerd.
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Helderheidsinstellingen

Zoek uw telefoon

Instellingen

Muziekbesturing

Stopwatch

Afteltijd

Raak "+" en "-" aan om de helderheid in vier niveaus in te
stellen.

Als u Zoek telefoon aanraakt, gaat uw telefoon over als
herinnering, zonder achtergrondverlichting.

Informatie, uitschakelen en resetten.

Muziek afspelen op de telefoon, aanraakbediening op
de klok, pauzeren/afspelen, terug, volgende.

Tik op om de stopwatch te openen en klik op om de
stopwatch te starten, pauzeren, hervatten of opnieuw in
te stellen.

Tik op om het aftellen te openen, selecteer de tijd of
blader omhoog om de afteltijd in te stellen.
Blader omhoog om de afteltijd in te stellen.

Opmerkingen
 

Slaap monitoring

Weer

Commentaar melden

24 Sportmodi

DNO mode

Schakel over naar de slaapmonitoring interface om uw
slaap van afgelopen nacht te controleren. Wanneer u met
het horloge in slaap valt, registreert het automatisch de
diepe slaap, de lichte slaap en de totale slaaptijd.

Na het inloggen op de app wordt het weer voor de dag
en de volgende week getoond.

Slaat de laatste 8 berichten op, die u kunt aantikken om
te lezen of aantikken om te wissen.
Lees of tik om te wissen.

Raak de sportmodus aan om de lijst met sporten te
openen, raak de gewenste sportmodus aan om de
meting te starten, te pauzeren of te hervatten.

De DNO-tijd kan in de app worden ingesteld en de
modus kan op het horloge worden in- of uitgeschakeld.

1. Vermijd sterke schokken, extreme hitte en zonlicht. 2.
haal het toestel niet uit elkaar, repareer het niet en breng
er geen wijzigingen in aan zonder toestemming.
2. Het toestel niet demonteren, repareren of modificeren
zonder toestemming.
3.Dit toestel wordt opgeladen met de SV 500MA voeding.
Een overspanningsbeveiliging is ten strengste verboden
voor het opladen.
4. Opladen in geval van spatten is verboden.
5. Dit product kan alleen worden gebruikt voor het
regelen van consumentenelektronica, niet voor
medische doeleinden, de gemeten gegevens zijn slechts
indicatief.

GARANTIE
Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, als het product
geen mosschade heeft. Consumenten hebben recht op
een gratis garantie van 24 maanden vanaf de datum van
aankoop.
2. consumenten hebben geen recht op garantieservice
indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken
C. het product niet in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of
ondergedompeld in water.

Waarschuwing:
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de
gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen. Het is normaal dat sommige functies kunnen
verschillen in bepaalde versies van de software.

Oefenstatus.

Fakkel

Extra herinneringsfuncties

Volg uw huidige stappen, afstand en calorieën in real
time.

Raak aan om de zaklampmodus te activeren en schuif
naar rechts om af te sluiten.

Inkomende oproep herinnering / bericht herinnering /
alarm herinnering Sedentaire herinnering / doel
herinnering.
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Gebruiksaanwijzing


