
 

2. Conținutul pachetului 
Ceas, manual de utilizare, încărcător

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete înainte
de utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale care sunt incluse. 
furnizate împreună cu dispozitivul.
Nici producătorul și nici distribuitorul nu sunt responsabili
pentru utilizarea accesoriilor de la alți producători.

Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte
de prima utilizare. Nu se recomandă utilizarea ceasului
inteligent în timp ce se încarcă.

Mai întâi trebuie să descărcați și să instalați aplicația și să
acceptați toate permisiunile, altfel toate funcțiile nu vor fi
disponibile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual

3. Parametrii bateriei
Tip: model: baterie cu polimeri de litiu Y0392121
Capacitatea bateriei: 180 mAh Tensiunea de încărcare: 4,2
Curent de încărcare: 40 mA

4. Metoda de fixare.Scurtă introducere
1. Aspectul

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR

NOASTRE PRODUS!
1. Scanați codul QR de mai jos sau mergeți pe piața
principală de aplicații și descărcați și instalați aplicația
"GloryFit".

1. Țineți apăsat butonul timp de 4 secunde pentru a porni
sau opri, apăsați scurt pentru a reveni la interfața principală.
2. Apăsați butonul pentru a porni sau opri. Pe ecranul
principal, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde
pentru a schimba cadranul. 
3. Pe ecranul principal, trageți cu degetul în jos pentru a
vizualiza Bluetooth, volumul bateriei și meniul contextual. 
4. Pe ecranul principal, glisați în sus pentru a vizualiza
mesajele primite și atingeți pentru a citi conținutul acestora.
5. În interfața principală, glisați spre dreapta pentru a
vizualiza. Pe ecranul principal, glisați spre dreapta pentru a
vizualiza lista de funcții. 
6. Pe ecranul principal, glisați w spre stânga pentru a
vizualiza funcțiile comune.

Operațiuni de bază

APP
 

4. După ce ați terminat de legat ceasul, începeți să
setați funcțiile din aplicație în funcție de nevoile
dumneavoastră individuale.
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2. După ce descărcați aplicația, începeți să înregistrați
un nou utilizator.

3. Împerecheați-vă ceasul
apoi Device -> Add Device -> Pair Watch.

Funcții de bază
Interfața/sfera principală
Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a
schimba butonul de pe interfața principală.
Starea de exercițiu.
Urmăriți pașii, distanța și caloriile în timp real.
Urmăriți temperatura corpului dumneavoastră
Treceți la interfața de urmărire a temperaturii corpului
Temperatura suprafeței corpului și temperatura actuală a
corpului în timp.
Monitorizarea ritmului cardiac
Treceți la ecranul de monitorizare a ritmului cardiac, ritmul
cardiac curent va fi măsurat automat, derulați pentru a
opri măsurarea. Măsurarea ritmului cardiac în timp real
poate fi activată sau dezactivată în aplicație.
Monitorizarea saturației oxigenului în sânge
Atingeți ecranul de monitorizare a saturației oxigenului în
sânge pentru a începe măsurarea, ceasul va vibra pentru
a vă reaminti când măsurarea este finalizată.
Monitorizarea tensiunii arteriale
Tensiunea arterială ridicată și scăzută curentă poate fi
măsurată în timp și sincronizată cu
pot fi sincronizate cu aplicația.
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Setări
Informații, opriți și resetați.
Muzica de control
Ascultați muzică pe telefon, atingeți comenzile de pe ceas,
pauză/play, anterior, următor
Cronometru
Atingeți pentru a merge la cronometru și faceți clic pentru
a porni, opri, relua sau reseta cronometrul.
Timp de numărătoare inversă
Atingeți pentru a accesa numărătoarea inversă, selectați
ora sau derulați în sus pentru a seta timpul de
numărătoare inversă.
Glisați în sus pentru a seta timpul de numărătoare inversă.
Lanterna
Atingeți pentru a activa modul lanternă și glisați spre
dreapta pentru a ieși.
Alte funcții de reamintire
Reamintire apeluri primite / Reamintire mesaje / Reamintire
alarmă Reamintire sedentarism / Reamintire destinație
atinsă.

Comentarii
 

Monitorizarea somnului
Treceți la interfața de monitorizare a somnului pentru a vă
verifica somnul din noaptea precedentă. Atunci când
adormiți cu ceasul pornit, acesta va salva automat datele
privind somnul profund, somnul ușor și numărul total de
ore de somn.
Vremea
După ce vă conectați la aplicație, va fi afișată vremea
pentru ziua respectivă și pentru săptămâna următoare.
Mesaj de atenționare
Salvează ultimele 8 mesaje, pe care le puteți atinge pentru
a le citi sau pentru a le șterge.
Citiți sau atingeți pentru a șterge.
24 de moduri de sport
Atingeți un mod de sport pentru a intra în lista de sporturi,
atingeți modul de sport dorit pentru a începe măsurarea,
glisați spre dreapta pentru pauză, atingeți pentru a opri sau
continua,
oprirea sau reluarea.
Modul BOTTOM
Ora DNO poate fi setată în aplicație, iar modul poate fi
activat sau dezactivat pe ceas.
Setarea luminozității
Atingeți "+" și "-" pentru a regla luminozitatea, sunt
disponibile patru niveluri.
Găsirea telefonului dvs.
Atingeți Find Phone (Găsire telefon) și telefonul va suna ca
un memento fără retroiluminarea ecranului.

1Evitați șocurile puternice, căldura extremă și lumina
soarelui.
2. Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați
echipamentul fără autorizație.
3. Acest echipament este încărcat cu ajutorul sursei de
alimentare SV 500MA. Este strict interzisă utilizarea unui
dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor pentru
încărcare.
4. Este interzisă încărcarea în caz de stropire.
5. Acest produs poate fi utilizat numai pentru controlul
aparatelor electronice de consum, nu în scopuri medicale,
iar datele măsurate sunt doar orientative.

GARANȚIE
Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a produselor, dacă
produsul nu are daune de mușchi.
Consumatorii pot beneficia de servicii de garanție gratuite
timp de 24 de luni de la data achiziției.
2. Consumatorii nu vor avea dreptul la servicii de garanție
dacă:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile
de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost dezasamblate, autoreparate sau
scufundate în apă.

Avertisment:
Compania își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile
de utilizare fără notificare prealabilă. Este normal ca unele
caracteristici să difere în anumite versiuni ale software-ului.
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