
2. Obsah balenia 
Hodinky, používateľská príručka, nabíjačka

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy.
so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň
2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky povolenia,
inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

3. Parametre batérie
Typ: model: lítium-polymérová batéria Y0392121
Kapacita batérie: 180 mAh Nabíjacie napätie: 4,2
Nabíjací prúd: 40 mA

4. Spôsob upevnenia.
Stručný úvod

1. Vzhľad

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA NÁKUP
NÁŠHO VÝROBOK!

1. Naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo prejdite na
hlavný trh s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte aplikáciu
"GloryFit".

1. Stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy zapnete
alebo vypnete, krátkym stlačením sa vrátite do hlavného
rozhrania. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo. Na hlavnej obrazovke stlačte
a podržte 3 sekundy, aby ste zmenili číselník. 
3. Na hlavnej obrazovke potiahnutím prsta nadol
zobrazíte Bluetooth, hlasitosť batérie a kontextovú
ponuku. 
4. Na hlavnej obrazovke potiahnutím prsta nahor zobrazte
prichádzajúce správy a dotykom si prečítajte ich obsah. 
5. Ak chcete zobraziť správy, ťuknite na položku . V
hlavnom rozhraní potiahnite prstom doprava na
zobrazenie. Na hlavnej obrazovke potiahnutím doprava
zobrazte zoznam funkcií. 
6. Na hlavnej obrazovke potiahnutím prsta w doľava
zobrazíte bežné funkcie.

Základné operácie

APLIKÁCIA

4. Po dokončení viazania hodiniek začnite v aplikácii
nastavovať funkcie podľa svojich individuálnych
potrieb.
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2. Po stiahnutí aplikácie začnite registrovať nového
používateľa.

3. Spárujte hodinky
potom Zariadenie -> Pridať zariadenie -> Spárovať
hodinky.

Základné funkcie
Hlavné rozhranie/sféra
Stlačením a podržaním na 3 sekundy zmeníte tlačidlo na
hlavnom rozhraní.
Stav cvičenia.
Sledujte svoje aktuálne kroky, vzdialenosť a kalórie v
reálnom čase.
Sledovanie telesnej teploty
Prepnutie na rozhranie sledovania telesnej teploty
Teplota povrchu tela a aktuálna telesná teplota v
priebehu času.
Monitorovanie srdcovej frekvencie
Prepnite na obrazovku monitorovania srdcovej
frekvencie, aktuálna srdcová frekvencia sa bude merať
automaticky, posúvaním zastavte meranie. Meranie
srdcovej frekvencie v reálnom čase môžete v aplikácii
zapnúť alebo vypnúť.
Monitorovanie saturácie krvi kyslíkom
Dotknite sa obrazovky monitorovania saturácie krvi
kyslíkom, aby ste spustili meranie, hodinky vám vibráciami
pripomenú, že meranie je dokončené.
Monitorovanie krvného tlaku
Aktuálny vysoký a nízky krvný tlak sa dá merať v priebehu
času a synchronizovať s
možno synchronizovať s aplikáciou.
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Stopky
Dotknutím sa prejdite na stopky a kliknutím spustite,
zastavte, obnovte alebo resetujte stopky.
Čas odpočítavania
Dotknite sa, aby ste vstúpili do odpočítavania, vyberte čas
alebo posúvaním nahor nastavte čas odpočítavania.
Posunutím nahor nastavte čas odpočítavania.
Baterka
Dotknutím sa aktivujete režim baterky a posunutím
doprava ho ukončíte.
Ďalšie funkcie pripomienok
Pripomienka prichádzajúceho hovoru / Pripomienka
správy / Pripomienka budíka Pripomienka sedenia /
Pripomienka dosiahnutého cieľa.
Monitorovanie spánku
Prepnite na rozhranie monitorovania spánku a
skontrolujte svoj spánok za predchádzajúcu noc. Keď s
hodinkami zaspíte, automaticky sa uložia údaje o hlbokom
spánku, ľahkom spánku a celkovom počte hodín spánku.

Komentáře
 

Počasie
Po prihlásení do aplikácie sa zobrazí počasie na daný deň a
nasledujúci týždeň.
Pripomienková správa
Uloží posledných 8 správ, ktoré si môžete ťuknutím prečítať
alebo ťuknutím odstrániť.
Čítanie alebo ťuknutím na položku vymažte.
24 športových režimov
Dotykom športového režimu vstúpite do zoznamu športov,
dotykom požadovaného športového režimu spustíte
meranie, potiahnutím doprava ho pozastavíte, dotykom
zastavíte alebo pokračujete,
zastaviť alebo obnoviť.
Režim BOTTOM
Čas DNO možno nastaviť v aplikácii, režim možno zapnúť
alebo vypnúť na hodinkách.
Nastavenie jasu
Dotknite sa "+" a "-" na nastavenie jasu, k dispozícii sú štyri
úrovne.
Vyhľadanie telefónu
Dotknite sa položky Nájsť telefón a telefón začne zvoniť ako
pripomienka bez podsvietenia obrazovky.
Nastavenia
Informácie, vypnutie a resetovanie.
Ovládanie hudby
Prehrávajte hudbu na telefóne, dotknite sa ovládacích
prvkov na hodinách,
pauza/prehrávanie, predchádzajúci, ďalší

1. Vyhnite sa silným nárazom, extrémnemu teplu a
slnečnému žiareniu.
2. Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte
bez oprávnenia.
3. Toto zariadenie sa nabíja pomocou napájacieho
zdroja SV 500MA. Prepäťová ochrana je pri nabíjaní
prísne zakázaná.
4. Nabíjanie v prípade postriekania je zakázané.
5. Tento výrobok sa môže používať len na ovládanie
spotrebnej elektroniky, nie na lekárske účely, namerané
údaje sú len orientačné.

ZÁRUKA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, ak výrobok nemá
poškodenie mechom.
Spotrebitelia môžu využiť bezplatný záručný servis počas
24 mesiacov od dátumu nákupu.
2. Spotrebitelia nemajú nárok na záručný servis, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a
údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo
ponorené do vody.

Varovanie:
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť návod na obsluhu
bez predchádzajúceho upozornenia. Je normálne, že
niektoré funkcie sa v určitých verziách softvéru líšia.

Návod na použitie
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