
Трябва да прочетете внимателно цялото
ръководство за употреба, преди да започнете
да го използвате. Препоръчително е да
използвате само оригиналната батерия,
зарядното устройство и аксесоарите, включени
в комплекта, получен с устройството.
Производителят и дистрибуторът не носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство,
могат леко да се различават при различните
модели, тъй като ръководството представлява
общо описание на смарт часовника, а някои
модели могат да се отклоняват от
стандартните).
Устройството трябва да се зарежда поне 2 часа
преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите и инсталирате приложението и да
приемете всички разрешения, в противен
случай всички функции няма да бъдат
достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

1.За да включите/изключите часовника,
натиснете и задръжте бутона за повече от 3
секунди.
2. Часовникът е изцяло сензорен, за да
промените функцията, преместете пръста си
по екрана.
3. Здравните функции се измерват
автоматично, когато видите часовника на
екрана.
4. За да промените интерфейса на часовника,
задръжте началния екран по-дълго.
(Часовникът съдържа 6 различни теми).

пръст върху екрана. (За да получавате
известия от отделни приложения, отидете
в Устройства -> Приложения.)
3. Будилник: могат да се настроят три
аларми. През това време часовникът ще
вибрира.
4. Напомняне за заседяване: часовникът
ще вибрира, за да ви предупреди, че
прекарвате твърде много време в почивка.
5. Часовникът вибрира, за да ви уведоми, че
днешната цел е постигната.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ ВИ, 
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ ПРОДУКТ!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сканирайте QR кода по-долу или изтеглете и
инсталирайте "GloryFit" Изисквания за
устройство: iOS 8.0 или по-висока версия;
Android 4.4 или по-висока версия, поддръжка
на Bluetooth 4.0.

 

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато зареждате за първи път, свалете
гривната и я заредете с подходящо зарядно
устройство (метод на зареждане: както е
показано на снимката по-долу).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЗАБЕЛЕЖКА 

 След инсталиране:
1. Влезте в приложението
2. След това въведете устройството си и
сдвоете лентата с телефона.
3.След като часовникът е правилно свързан с
приложението, той автоматично ще зададе
часа и датата.

1.Предупреждение по телефона:
Часовникът ще започне да вибрира.
Номерът на повикващия се появява на
началния екран. 
2. Съобщения: Часовникът вибрира и
текстът на съобщението се показва на
началния екран. За да излезете, щракнете
върху страничния бутон или плъзнете 

ФУНКЦИИ

1.Предупреждение: Часовникът съхранява
последните 8 сигнала. Когато този брой
бъде надхвърлен, сигналите ще бъдат
автоматично изтрити. За да проверите по-
стари известия, влезте в основния
интерфейс на часовника, след което
плъзнете надолу или в съобщението.
2. За да влезете във функцията за
температура, плъзнете надясно от
основния интерфейс. Измерванията се
извършват автоматично. Когато тя
надвиши 37,3 С, часовникът ще изпрати
предупреждение. (Критичната
температура може да се зададе в
приложението по следния начин:
устройство -> настройки на телесната
температура.)
3. Интерфейсът за температурата се
намира в интерфейса за разстоянието,
където можете да намерите изминатото
разстояние, калориите и стъпките. 

 

Часовникът автоматично изчислява функциите
въз основа на изминатото разстояние и
личните данни, въведени в приложението.
4. Сърдечен ритъм: измерването се извършва
автоматично след края на функцията. Данните
ще бъдат съхранени в приложението. 
5. Измерване на кислорода в кръвта:
измерването се извършва автоматично при
въвеждане на функцията. Данните ще бъдат
съхранени в приложението.
6. спорт: режимът на обучение съдържа 23
спортни режима, включително бягане,
колоездене, скачане на въже. Бадминтон, тенис.
Спортните данни се съхраняват в
приложението.
7. Времето: за да активирате тази функция,
уверете се, че приложението има достъп до GPS.
След това всички данни ще се актуализират
редовно.
8. Хронометър: за да стартирате, щракнете
върху и стартирайте хронометъра. Можем да го
спрем или да рестартираме обратното броене.
9. Намиране на телефона: за да активирате тази
функция, задръжте екрана по-дълго.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите,
стига продуктът да не показва механични
повреди, причинени от неправилна
употреба, потребителите могат да се
възползват от безплатно гаранционно
обслужване в продължение на 24 месеца от
датата на закупуване.
2:Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. щетите са причинени от самия него,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в
съответствие с инструкциите за употреба и
поддръжка,
Г. продуктът е бил разглобен или ремонтиран
от самите тях или часовникът е бил потопен
във вода

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Сигурност 
- Почиствайте часовника с мека кърпа, за да
поддържате часовника и каишката чисти
(използвайте чиста вода или морска вода);
- уверете се, че лещата на часовника за
измерване на сърдечния ритъм е близо до
кожата ви;
- ако температурата на кожата на китката ви е
твърде ниска поради метеорологичните
условия, това ще повлияе на контрола на
сърдечния ритъм. 
2. Бележки за водоустойчивостта (дори ако
часовникът е водоустойчив):
Трябва да се обърне внимание на следните
методи, тъй като те отслабват
водоустойчивостта:
- Моля, не носете часовника под душа;
- моля, не носете часовника в отопляем плувен
басейн, сауна или друга среда с висока
температура и влажност;
- не трябва да носите часовника, за да миете
ръцете или лицето си или да извършвате
дейности, свързани с използването на сапун
или детергент;

1.Ниско ниво на зареждане на батерията:
В случай на ниско ниво на батерията,
заредете устройството незабавно, за да
защитите живота на батерията.
2. Зареждане:
Не използвайте часовника, докато се
зарежда.
3. Температура на околната среда над 50
градуса по Целзий по време на зареждане
може да доведе до прегряване, деформация
и изгаряне на устройството.
4. Не плувайте, не се гмуркайте и не работете
с устройството под вода.
5. Устройството използва вградена батерия
и е забранено да се разглобява
самостоятелно.
6. Избягвайте контакт с очите и кожата в
случай на разкъсване и изтичане на
батерията.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ10. Други характеристики:
- Яркост (яркостта на екрана на часовника
може да се регулира)
- опция - изключване на часовника
- нулиране
- информация за часовника 
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- не забравяйте да измиете солта или
мръсотията от часовника след потапяне в
морето.


