
1. Videz
 

4. Ko končate s seznanjanjem ure, začnite v
aplikaciji nastavljati funkcije glede na svoje potrebe.

2. Vsebina paketa 
Ura, uporabniški priročnik, polnilec

Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočljivo je uporabljati samo originalno
baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v
komplet.
z napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo
dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med
modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis
pametne ure, nekateri modeli pa se lahko razlikujejo od
standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo
namestiti in sprejeti vsa dovoljenja,
sicer vse funkcije ne bodo na voljo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

3. Parametri baterije
Vrsta: model: litij polimerna baterija Y0392121
Kapaciteta baterije: 180 mAh Polnilna napetost: 4,2
Tok polnjenja: 40 mA

4. Način pritrjevanja.
Kratek uvodDRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP

NAŠEGA PRODUKTA!
1. Skenirajte spodnjo kodo QR ali pojdite na glavno
tržnico aplikacij in prenesite ter namestite aplikacijo
"GloryFit".

1. Za vklop ali izklop pritisnite in držite gumb 4 sekunde, za
vrnitev v glavni vmesnik pa ga pritisnite na kratko. 
2. Pritisnite in pridržite gumb. Na glavnem zaslonu
pritisnite in pridržite 3 sekunde, da spremenite klicno
številko. 
3. Na glavnem zaslonu podrsnite navzdol, da prikažete
Bluetooth, glasnost baterije in kontekstni meni. 
4. Na glavnem zaslonu podrsnite navzgor, da si ogledate
prejeta sporočila, in se dotaknite, da preberete njihovo
vsebino. 
5. Če si želite ogledati sporočila, tapnite . V glavnem
vmesniku podrsnite desno, da si ogledate. Na glavnem
zaslonu podrsnite desno, da si ogledate seznam funkcij. 
6. Na glavnem zaslonu podrsnite w v levo, da si ogledate
običajne funkcije.

Osnovne operacije
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2. Po prenosu aplikacije začnite z registracijo novega
uporabnika.

3. Parjenje ure
nato Naprava -> Dodaj napravo -> Ure povežite v pare.

Osnovne funkcije

Glavni vmesnik/sfera
Pritisnite in pridržite 3 sekunde, da spremenite gumb na
glavnem vmesniku.
Stanje vadbe.
V realnem času spremljajte svoje trenutne korake, razdaljo
in kalorije.
Spremljanje telesne temperature
Preklop na vmesnik za sledenje telesni temperaturi
Temperatura telesne površine in trenutna telesna
temperatura skozi čas.
Spremljanje srčnega utripa
Preklopite na zaslon za spremljanje srčnega utripa,
trenutni srčni utrip se bo samodejno izmeril, če želite
ustaviti merjenje, se pomaknite. Merjenje srčnega utripa v
realnem času lahko vklopite ali izklopite v aplikaciji.
Spremljanje nasičenosti krvi s kisikom
Dotaknite se zaslona za spremljanje nasičenosti krvi s
kisikom, da začnete merjenje, ura bo zavibrirala in vas
opomnila, da je merjenje končano.
Spremljanje krvnega tlaka
Trenutno visok in nizek krvni tlak je mogoče meriti skozi
čas in ga sinhronizirati z
lahko sinhronizirate z aplikacijo.
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Štoparica
Dotaknite se, da se pomaknete do štoparice, in tapnite, da
začnete, ustavite, nadaljujete ali ponastavite štoparico.
Čas odštevanja
Dotaknite se, da vstopite v odštevanje, izberite čas ali se
pomaknite navzgor, da nastavite čas odštevanja.
Pomaknite se navzgor, da nastavite čas odštevanja.
Svetilka
Dotaknite se, da aktivirate način svetilke, in ga premaknite
v desno, da ga zapustite.
Druge funkcije opomnika
Opomnik dohodnega klica / opomnik sporočila / opomnik
alarma Opomnik seje / opomnik doseženega cilja.
Spremljanje spanja
Preklopite na vmesnik za spremljanje spanja in preverite
spanec v pretekli noči. Ko z uro zaspite, se samodejno
shranijo podatki o globokem spanju, lahkem spanju in
skupnem številu ur spanja.
Nadzor glasbe
Če želite predvajati glasbo v telefonu, se dotaknite
upravljalnikov na uri,
pavza/predvajanje, prejšnji, naslednji

Komentarji
 Vreme

Ko se prijavite v aplikacijo, boste videli vreme za ta dan in
naslednji teden.
Opominjevalno sporočilo
Shrani zadnjih 8 sporočil, ki jih lahko tapnete za branje ali
tapnete za brisanje.
Preberite ali tapnite za brisanje.
24 športnih načinov
Dotaknite se športnega načina, da vstopite na seznam
športov, dotaknite se želenega športnega načina, da
začnete merjenje, podrsnite v desno, da ga prekinete, in se
dotaknite, da ga ustavite ali nadaljujete,
zaustavite ali nadaljujte z delom.
Način BOTTOM
Čas BOTTOM lahko nastavite v aplikaciji, način pa lahko
vklopite ali izklopite na uri.
Prilagoditev svetlosti
Z dotikom "+" in "-" prilagodite svetlost, na voljo so štiri
stopnje.
Iskanje telefona
Dotaknite se možnosti Poišči telefon in telefon bo začel
zvoniti kot opomnik brez osvetlitve zaslona.
Nastavitve
Informacije, izklop in ponastavitev.

1. Izogibajte se močnim udarcem, ekstremni vročini in
sončni svetlobi.
2. Opreme ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte
brez dovoljenja.
3. Ta oprema se polni z napajalnikom SV 500MA. Pri
polnjenju je prenapetostna zaščita strogo prepovedana.
4. Polnjenje v primeru brizganja je prepovedano.
5. Ta izdelek se lahko uporablja le za nadzor potrošniške
elektronike, ne pa v medicinske namene, izmerjeni
podatki so le okvirni.

GARANCIJA

Garancijski servis:
1. 1.Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima
poškodb zaradi mahu.
Potrošniki lahko izkoristijo brezplačno garancijsko storitev
24 mesecev od datuma nakupa.
2. Potrošniki niso upravičeni do garancijskega servisa, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in
vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni
v vodo.

Opozorilo
Družba si pridržuje pravico do spremembe navodil za
uporabo brez predhodnega obvestila. Nekatere funkcije
se v določenih različicah programske opreme običajno
razlikujejo.

Navodila za uporabo
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