
Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kogu see
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult
seadmega kaasas olevaid originaalakusid, -laadijat ja
-tarvikuid.
Tootja või turustaja ei vastuta kolmandate isikute
lisaseadmete kasutamise eest.

(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardmudelitest erineda).

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi enne selle
esmakordset kasutamist.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla
laadima ja installima ning aktsepteerima kõik
õigused, vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid
saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID
 MEIE TOOTE OSTMISE EEST! Palun eemaldage randmepael esimesel laadimisel ja

laadige seda sobiva laadija abil (laadimismeetod: nagu
näidatud alloleval joonisel).

LAADIMINE

KASUTA

1. Kella sisse/välja lülitamiseks hoidke nuppu all
kauem kui 3 sekundit.
2.Kell on täielikult puutetundlik, funktsiooni
muutmiseks tuleb sõrmega üle ekraani libistada. 
3.Tervisefunktsioonid teevad mõõtmisi
automaatselt, kui need ilmuvad kella ekraanile. 
4.Kellaliidese muutmiseks hoidke pikemalt all
esialgset ekraani. (Kell sisaldab 6 erinevat teemat) 

APLIKATSIOON
Skaneeri allolevat QR-koodi või lae alla ja paigalda
"GloryFit" Seadme nõuded: IOS 8.0 või uuem;
Android 4.4 või uuem, Bluetooth 4.0 tugi
 

 Pärast paigaldamist 
1. logige rakendusse sisse
2.Seejärel sisestage seade ja ühendage
randmepael oma telefoniga. (Bluetooth peaks
paaritamise ajal taustal töötama) 
3.Pärast nõuetekohast ühendamist teie kella ja
rakenduse vahel seatakse kellaaeg ja kuupäev
automaatselt. 

1.Telefoniteade: kell hakkab vibreerima. Helistaja
number ilmub avakuvale. 
2.Sõnumid: Kell vibreerib, põhiekraanil kuvatakse
sõnumi sisu. Väljumiseks klõpsake küljel
nuppu või libistage sõrmega üle ekraani. (Üksikute
rakenduste teadete saamiseks minge seadmesse -
> rakendus).
3.Häirekell: saate seadistada kolm äratuskella. Kell
vibreerib selle aja jooksul. 
4.Teavitus tegevusetuse kohta: kell hakkab
vibreerima, teavitades teid sellest, et olete liiga
palju aega puhkusel.
5. eesmärgi saavutamise teade: kell hakkab
vibreerima, teatades teile, et olete tänase eesmärgi
saavutanud. 

UUDISED FUNKTSIOONID
1.Teatamine: Kell salvestab viimased 8 teadet.
Vanade teadete kontrollimiseks minge kella
põhiliidesesse, seejärel pühkige alla või sõnumite
juurde. 
2.Temperatuur: temperatuuri funktsioonile
pääsemiseks pühkige põhiliidesest paremale.
Mõõtmine toimub automaatselt. Kui temperatuur
ületab 37,3 °C, saadab kell teile hoiatussõnumi.
(Kriitilist temperatuuri saab määrata rakenduses
seadme -> kehatemperatuuri seaded all. ) 
3.Distantsi liides: temperatuuri funktsiooni taga on
distantsi liides. Siit leiate läbitud vahemaa, kalorid
ja sammud. Kell arvutab need funktsioonid
automaatselt välja läbitud vahemaa ja rakendusse
sisestatud isiklike andmete põhjal. 

4.Teie südame löögisagedus: seda mõõdetakse
automaatselt, kui sisestate funktsiooni. Andmed
salvestatakse rakendusse.
5. vere hapniku mõõtmine: mõõtmine toimub
automaatselt pärast vastava funktsiooni sisestamist.
Andmed salvestatakse rakenduses
6.. Sport: treeningrežiimis on 23 spordirežiimi,
sealhulgas jooksmine, jalgrattasõit, hüppamine,
sulgpall ja tennis. Spordiandmed salvestatakse
rakendusse. 
7.Ilm: selle funktsiooni käivitamiseks peate
veenduma, et rakendusel on juurdepääs GPSile. Siis
uuendatakse kõiki andmeid reaalajas. 
8.Stoppkell: käivitamiseks peate klõpsama ja seejärel
lülitama sisse stoppkella. Saate selle peatada või
alustada uuesti lugemist. 
9.Find Phone: Selle funktsiooni käivitamiseks peate
ekraani pikemalt all hoidma. 
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9. Muud omadused: 
-heledus (võimalus reguleerida kella ekraani
heledust) 
-Off-valve võimalus
-reset
-teave zagerki kohta

ETTEVAATUSTEL
1.Madal aku:
Kui aku tase on madal, laadige seadet kohe, et
kaitsta aku kestvust.
2. Laadimine
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3.Ambient temperatuur laadimise ajal eespool 
50 kraadi C võib põhjustada seadme
ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.
4.Palun ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet
vee all.

5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on
keelatud ise lahti võtta.
6. aku purunemise ja lekke korral vältige
kokkupuudet silmade ja nahaga.

OLULINE TEAVE

1.Kaitse:

-puhastage kella pehme lapiga, et hoida kella ja
rihma 
(kasutage puhast vett või merevett)

-veenduge, et teie kella pulsilääts on nahale lähedal.

-rannikul on ilmastiku tõttu liiga madal
nahatemperatuur, mis mõjutab südame
löögisageduse kontrolli.

2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist
on veekindla kellaga):

Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need
nõrgestavad veekindlust.

-Palun ärge kandke kella duširuumis.

-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas
või muus kõrge temperatuuriga/niiskusega
keskkonnas.

-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal,
tehes tööd, kus kasutate seepi või pesuvahendit.

-Pärast merre kastmist peske kellalt kogu sool või
mustus.

GARANTII
Garantiiteenus:

1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootes
ei ole väärkasutusest põhjustatud mehaanilisi
kahjustusi, saavad tarbijad 24 kuud alates
ostukuupäevast kasutada tasuta garantiiteenust.

2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:

A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. nad on demonteerinud, parandanud või
uputanud end vette.
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