
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie
przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko
oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się
w otrzymanym zestawie z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za
użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą
się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest
ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą
odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je
ładować nie krócej niż 2 godziny.
Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć
aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie
autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą
dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.
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2. Zawartość opakowania
Zegarek, instrukcja obsługi, ładowarka
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3. Parametry baterii
Typ: Model: Bateria litowo-polimerowa Y0392121
Pojemność baterii: 180 mAh Napięcie ładowania: 4,2
Prąd ładowania: 40 mA

4. Metoda przyłączenia

             krok 1                                   krok 2

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub przejdź do głównego rynku
aplikacji i pobierz i zainstaluj aplikację „GloryFit”.

3. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół, aby wyświetlić
Bluetooth, głośność baterii i menu kontekstowe.
4. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, aby wyświetlić
przychodzące wiadomości i dotknij, aby przeczytać ich
zawartość. 
5. Przesuń w prawo, aby wyświetlić w głównym interfejsie. Na
ekranie głównym przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć listę
funkcji. 
6. Na ekranie głównym przesuń w w lewo, aby wyświetlić
normalne funkcje.

Podstawowe operacje

Aplikacja

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy, aby włączyć
lub wyłączyć, naciśnij krótko, aby powrócić do głównego
interfejsu. 
2. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy,
aby zmienić tarczę. 

2. Po pobraniu aplikacji, rozpocznij rejestrację nowego
użytkownika.

3. Sparuj zegarek
Urządzenie -> Dodaj urządzenie-> Sparuj zegarek

4. Po zakończeniu sparowania zegarka uruchom
ustawienia funkcji w aplikacji według indywidualnych
potrzeb.
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Wrocław

GWARANCJA
Usługa gwarancyjna:
1. Podczas normalnego użytkowania produktów, jeśli produkt
nie ma uszkodzeń mchu.
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konsumenci
mogą korzystać z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez
24 miesiące od daty zakupu.
2. Konsumentowi nie przysługuje świadczenie gwarancyjne,
jeżeli: 1:
A. sami spowodowali szkodę,
B. upłynął okres gwarancji,
C. nie używał produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i
konserwacji,
D. produkty zostały samodzielnie zdemontowane,
naprawione lub zanurzone w wodzie.

Ostrzeżenie
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez
wcześniejszego powiadomienia. To normalne, że niektóre
funkcje różnią się w niektórych wersjach oprogramowania.

Podstawowe funkcje
Główny interfejs:
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić główne
pokrętło interfejsu.

Stan ćwiczeń.
Śledź swoje bieżące kroki, dystans i kalorie w czasie
rzeczywistym.

Monitorowanie temperatury ciała
Przełącz się na interfejs pomiaru temperatury ciała
temperatura powierzchni ciała i aktualna temperatura ciała w
czasie.

Monitorowanie tętna
Przełącz na ekran monitora tętna, bieżące tętno zostanie
zmierzone automatycznie, przesuń, aby zakończyć pomiar.
Pomiar tętna w czasie rzeczywistym można włączyć lub
wyłączyć w aplikacji.

Monitorowanie saturacji krwi
Dotykając ekranu monitorowania saturacji tlenem,
rozpoczniesz pomiar, zegarek wibruje, przypominając o
zakończeniu pomiaru.

Monitorowanie ciśnienia krwi
Aktualne wysokie i niskie ciśnienie krwi można mierzyć w
czasie i synchronizować z nim można zsynchronizować z
aplikacją.

Monitorowanie snu
Możesz sprawdzić sen z poprzedniej nocy, przełączając się
na interfejs monitorowania snu. Kiedy zasypiasz z
włączonym zegarkiem, sen głęboki, sen płytki i całkowita
liczba godzin snu są automatycznie zapisywane.

Pogoda
Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetli się pogoda na ten
dzień i kolejny tydzień.

Wiadomość z przypomnieniem
Zapisanych jest 8 ostatnich wiadomości, które możesz
dotknąć, aby przeczytać, lub dotknąć, aby usunąć.
Przeczytaj lub dotknij, aby wyczyścić.

24 tryby sportowe
Dotknij trybu sportowego, aby przejść do listy sportów,
dotknij wybranego trybu sportowego, aby rozpocząć
pomiar, przesuń palcem w prawo, aby wstrzymać, dotknij,
aby zatrzymać lub wznowić,
zatrzymaj się lub kontynuuj.

Tryb DNO
Czas DNO można ustawić w aplikacji, tryb można włączyć lub
wyłączyć na zegarku.

Regulacja jasności
Dotknij „+” i „-”, aby dostosować jasność, są cztery poziomy.

Znajdź swój telefon
Dotknij Znajdź telefon, a telefon zadzwoni jako przypomnienie
bez podświetlenia ekranu.

Ustawienia
Informacje, wyłączanie i resetowanie.

Sterowanie muzyką
Odtwarzaj muzykę na telefonie, dotykaj zegara, pauza /
odtwarzanie, poprzedni, następny

Stoper
Dotknij, aby przejść do stopera i kliknij, aby uruchomić. Stoper
można zatrzymać, wznowić lub zresetować.

Odliczanie
Dotknij, aby uzyskać dostęp do odliczania, wybierz czas lub
przewiń w górę, aby ustawić czas odliczania. Przesuń w górę,
aby ustawić czas odliczania.

Uwagi
 

1.Unikaj silnych wstrząsów, ekstremalnych upałów i światła
słonecznego.
2.Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia
bez upoważnienia.
3.To urządzenie jest ładowane za pomocą zasilacza SV
500MA. Ładowanie źródła przepięcia jest surowo
zabronione.
4.Ładowanie w przypadku rozprysków jest zabronione.
5.Ten produkt może być używany wyłącznie do kontroli
elektroniki użytkowej, a nie do celów medycznych,
zmierzone dane służą wyłącznie jako wskazówka.

Latarka
Dotknij, aby włączyć tryb latarki i przesuń w prawo, aby wyjść.

Dodatkowe funkcje przypomnień
Przypomnienie o połączeniu przychodzącym / Przypomnienie
o wiadomości / Przypomnienie o alarmie Przypomnienie o
siedzącym trybie pracy / Przypomnienie o celu.


