
Před zahájením používání byste si měli pečlivě
přečíst celou příručku s návodem k použití.
Doporučuje se používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté
sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za
používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi
modely mírně lišit, protože příručka je obecným
popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou odchylovat od standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno
nejméně 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout a
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace,
jinak nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této
příručky.

1.Chcete-li hodinky zapnout/vypnout, stiskněte a
podržte tlačítko déle než 3 sekundy.
2. Hodinky jsou plně dotykové, pro změnu dané
funkce pohybujte prstem po obrazovce.
3. Zdravotní funkce se měří automaticky, když vidíte
hodinky na obrazovce.
4. Chcete-li změnit rozhraní hodinek, podržte
úvodní obrazovku déle. (Hodinky obsahují 6
různých motivů).

prstem po obrazovce. (Chcete-li přijímat
upozornění z jednotlivých aplikací, přejděte na
zařízení -> aplikace.)
3. Budík: Lze nastavit tři budíky. Během této doby
budou hodinky vibrovat.
4. Sedavé připomenutí: Hodinky vás vibrací
upozorní, že trávíte příliš mnoho času v klidu.
5. Oznámení o dosažení cíle: Hodinky vás vibrací
upozorní, že dnešního cíle bylo dosaženo.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, 
ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

APLIKACE
Naskenujte níže uvedený QR kód nebo si stáhněte
a nainstalujte „GloryFit“ Požadavky na zařízení: IOS
8.0 nebo vyšší; Android 4.4 nebo vyšší, podpora
Bluetooth 4.0.

 

NAKLÁDÁNÍ
Při prvním nabíjení vyjměte náramek a nabijte jej
pomocí vhodné nabíječky (způsob nabíjení: jak je
znázorněno na obrázku níže).

POUŽITÍ 

OZNÁMENÍ 

 Po instalaci:
1. Přihlaste se do aplikace
2. Dále zadejte zařízení a spárujte pásmo s
telefonem. (pro spárování Bluetooth spusťte na
pozadí)
3.Po správném propojení hodinek s aplikací se
automaticky nastaví čas a datum.

1.Upozornění telefonu: Hodinky zavibrují. Na
domovské obrazovce se zobrazí číslo volajícího. 
2. Zprávy: Hodinky zavibrují a text zprávy se
zobrazí na domovské obrazovce. Pro ukončení
klikněte na boční tlačítko nebo přejeďte 

FUNKCE
1.Upozornění: Hodinky ukládají posledních 8
upozornění. Po překročení tohoto počtu budou
upozornění automaticky smazána. Chcete-li
zkontrolovat starší oznámení, vstupte do
hlavního rozhraní hodinek a poté přejeďte prstem
dolů nebo ve zprávě.
2. Teplota: Chcete-li vstoupit do funkce teploty,
přejeďte prstem z hlavního rozhraní doprava.
Měření se provádí automaticky. Když překročí
37,3 C, hodinky pošlou upozornění. (kritickou
teplotu lze v aplikaci nastavit takto: zařízení ->
nastavení tělesné teploty.)
3. Rozhraní vzdálenosti: Za funkcí teploty se
nachází rozhraní vzdálenosti. Najdeme v něm
ušlou vzdálenost, kalorie a kroky.  

Hodinky automaticky vypočítají dané funkce na
základě ujeté vzdálenosti a osobních údajů
uvedených v aplikaci.
4. Tepová frekvence: měření se provádí
automaticky po ukončení dané funkce. Data budou
uložena v aplikaci. 
5. Měření kyslíku v krvi: měření se provádí
automaticky při vstupu do funkce. Data budou
uložena v aplikaci.
6. Sport: tréninkový režim obsahuje 23 sportovních
režimů, vč. běh, jízda na kole, švihadlo. badminton,
tenis. Sportovní data budou uložena v aplikaci.
7. Počasí: pro aktivaci této funkce se prosím ujistěte,
že má aplikace přístup k GPS. Poté budou všechna
data pravidelně aktualizována.
8. Stopky: pro spuštění klikněte a spusťte stopky.
Můžeme to zastavit nebo znovu spustit
odpočítávání.
9. Najít telefon: pro aktivaci této funkce podržet
obrazovku déle.

ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud
výrobek nevykazuje mechanické poškození
způsobené nesprávným používáním, mohou
spotřebitelé po dobu 24 měsíců od data
nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu si způsobili sami,
B. uplynula záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k
použití a údržbě,
D. došlo k demontáži, opravě výrobku
svépomocí nebo byly hodinky ponořeny do
vody

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1.Bezpečnostní 
- čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a
řemínek zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo
mořskou vodu);
- ujistěte se, že čočka srdeční frekvence na
hodinkách je blízko vaší pokožky;
- pokud je teplota kůže na zápěstí příliš nízká vlivem
počasí, ovlivní to kontrolu srdečního tepu. 
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
Pozornost by měla být věnována následujícím
metodám, protože oslabují vodotěsnost:
- prosím nenoste hodinky ve sprchovém koutě;
- prosím nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu,
sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou /
vlhkostí;
- hodinky byste neměli nosit k mytí rukou nebo
obličeje nebo k provádění prací zahrnujících použití
mýdla nebo čisticího prostředku;
- po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek
umýt veškerou sůl nebo nečistoty.

1.Nízká úroveň nabití baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě
nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení nad 50 stupňů C může
vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
4. Neplavte, potápějte se ani neobsluhujte zařízení
pod vodou.
5. Zařízení používá vestavěnou baterii a je
zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte
kontaktu s očima a pokožkou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ10. Další funkce:
- jas (jas obrazovky hodinek lze upravit)
- možnost - vypnout hodinky
- resetovat
- informace o hodinkách 
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