
2. Innehåll i paketet 
Klockan, bruksanvisning, laddare

Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du
använder den. Vi rekommenderar att du endast använder
originalbatteriet, laddaren och tillbehören som ingår i
paketet. 
som medföljer apparaten.
Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för
användningen av tillbehör från andra tillverkare.

Enheten måste laddas i minst 2 timmar innan den
används för första gången. Det rekommenderas inte att
använda smartklockan medan den laddas.

Du måste först ladda ner och installera appen och
acceptera alla behörigheter, annars är alla funktioner inte
tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

3. Batteriparametrar
Typ: modell: litiumpolymerbatteri Y0392121
Batterikapacitet: 180 mAh Laddningsspänning: 4.2
Laddningsström: 40 mA

4. Fästningsmetod.
Kortfattad introduktion

1. Utseende

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT HA KÖPT VÅR
PRODUKT! 1. Skanna QR-koden nedan eller gå till huvudmarknaden

för appar och ladda ner och installera appen "GloryFit".

1. Håll knappen intryckt i 4 sekunder för att slå på eller
stänga av, tryck kort på den för att återgå till
huvudgränssnittet. 
2. På huvudskärmen trycker du på och håller in i 3
sekunder för att ändra nummer. 
3. På huvudskärmen sveper du nedåt för att visa
Bluetooth, batterivolym och kontextmenyn. 
4. På huvudskärmen sveper du uppåt för att visa
inkommande meddelanden och rör vid för att läsa
innehållet. 
5. I huvudgränssnittet sveper du till höger för att visa.
Svep till höger på huvudskärmen för att visa listan över
funktioner. 
6. På huvudskärmen sveper du w till vänster för att visa
vanliga funktioner.

Startskärmen

Tillämpning

 

4. När du är klar med att knyta klockan kan du börja
ställa in funktionerna i appen enligt dina individuella
behov.

Dnes Sport Zařízení Profil

Lägg till en enhet

lägga till en datalagringsenhet

               steg 1                                steg 2

skelett av aluminium

på/av 
knapp

pekskärm

 
pulsgivare

laddningspunkt

2. När du har laddat ner appen börjar du registrera en
ny användare.

3. Para ihop din klocka
sedan Enhet -> Lägg till enhet -> Parvakt.

Grundläggande funktioner
Huvudgränssnitt/sfär
Tryck och håll in i 3 sekunder för att ändra knappen på
huvudgränssnittet.
Träningsstatus.
Spåra dina aktuella steg, avstånd och kalorier i realtid.
Spåra din kroppstemperatur
Växla till gränssnittet för spårning av kroppstemperatur
Kroppens yttemperatur och aktuell kroppstemperatur
över tid.
Övervakning av hjärtfrekvens
Växla till skärmen för övervakning av hjärtfrekvens, den
aktuella hjärtfrekvensen mäts automatiskt, bläddra för att
stoppa mätningen. Mätning av hjärtfrekvens i realtid kan
slås på eller av i appen.
Övervakning av syremättnad i blodet
Rör vid skärmen för övervakning av syremättnad i blodet
för att starta mätningen, klockan vibrerar för att påminna
dig om när mätningen är klar.
Övervakning av blodtryck
Aktuellt högt och lågt blodtryck kan mätas över tiden och
synkroniseras med
kan synkroniseras med appen.
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Stoppur
Tryck på för att gå till stoppuret och klicka för att starta,
stoppa, återuppta eller återställa stoppuret.
Nedräkningstid
Rör vid för att öppna nedräkningen, välj tid eller bläddra
uppåt för att ställa in nedräkningstiden.
Skjut uppåt för att ställa in nedräkningstiden.
Ficklampa
Rör vid för att aktivera ficklampsläget och skjut till höger
för att avsluta.
Andra påminnelsefunktioner
Påminnelse om inkommande samtal / Påminnelse om
meddelanden / Påminnelse om larm Påminnelse om
stillasittande / Påminnelse om ankommen destination.
Övervakning av sömn
Växla till gränssnittet för sömnövervakning för att
kontrollera din sömn under föregående natt. När du
somnar med klockan på sparar den automatiskt data om
djup sömn, lätt sömn och totala antalet timmars sömn.
Musikstyrning
Om du vill spela upp musik på telefonen rör du vid
kontrollerna på klockan,
paus/uppspelning, föregående, nästa

Kommentarer
 

Väder
När du har loggat in i appen visas vädret för dagen och
den följande veckan.
Meddelande om påminnelse
Sparar de 8 senaste meddelandena, som du kan trycka
på för att läsa eller trycka på för att radera.
Läs eller tryck på för att radera.
24 sportlägen
Tryck på ett sportläge för att komma till listan över
sporter, tryck på önskat sportläge för att starta
mätningen, svep till höger för att pausa, tryck på för att
stoppa eller fortsätta,
stoppa eller återuppta.
BOTTOM-läge
DNO-tiden kan ställas in i appen, och läget kan slås på
eller stängas av på klockan.
Inställning av ljusstyrka
Tryck på "+" och "-" för att justera ljusstyrkan, fyra nivåer är
tillgängliga.
Hitta din telefon
Tryck på Hitta telefon så ringer telefonen som en
påminnelse utan bakgrundsbelysning på skärmen.
Inställningar
Information, stäng av och återställ.

1.Undvik kraftiga stötar, extrem värme och solljus.
2. Demontera, reparera eller modifiera inte utrustningen
utan tillstånd.
3. Den här utrustningen laddas med SV 500MA-
strömförsörjningen. Ett överspänningsskydd är strängt
förbjudet för laddning.
4. Det är förbjudet att ladda vid stänk.
5. Denna produkt kan endast användas för att styra
konsumentelektronik, inte för medicinska ändamål, de
uppmätta uppgifterna är endast vägledande.

GARANTI
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter, så länge
produkten inte har mosskador orsakade av felaktig
användning, kan konsumenterna utnyttja gratis
garantiservice i 24 månader från inköpsdatumet.
2. Konsumenten har inte rätt till garantiservice om: 
A. de orsakade skadorna själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks-
och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i
vatten.

Varning:
Företaget förbehåller sig rätten att ändra
bruksanvisningen utan föregående meddelande. Det är
normalt att vissa funktioner skiljer sig åt i vissa versioner
av programvaran.

Bruksanvisningar
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