
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az
eredeti akkumulátort, töltőt és a készülékhez
mellékelt tartozékokat használja.
A gyártó vagy a forgalmazó nem felelős a harmadik
féltől származó tartozékok használatáért.

(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a
kézikönyv az okosórák általános leírása, egyes
modellek eltérhetnek a szabványos modellektől).

A készülék első használatba vétele előtt legalább 2
órán keresztül töltse fel a készüléket.
Mielőtt elkezdené használni a készüléket, le kell
töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el kell
fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz
elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

Kérjük, vegye le a karkötőt, amikor először tölti fel, és
töltse fel egy megfelelő töltővel (töltési módszer: az
alábbi ábrán látható módon).

MEGKÖZELÍTÉS

USE
1. Az óra indításához/leállításához tartsa lenyomva a
gombot több mint 3 másodpercig.
2. Az óra teljesen érintésérzékeny, egy funkció
megváltoztatásához az ujját kell mozgatnia a
képernyőn.
3. Az egészségügyi funkciók automatikusan
mérésre kerülnek, amint az óra megjelenik a
képernyőn.
4. Az óra kezelőfelületének megváltoztatásához
tartsa lenyomva a főképernyőt hosszabb ideig. (Az
óra 6 különböző témát tartalmaz)

APP
Szkennelje be az alábbi QR-kódot, vagy töltse le és
telepítse a "GloryFit" készüléket
Készülékkövetelmények: iOS 8.0 vagy újabb;
Android 4.4 vagy újabb, Bluetooth 4.0 támogatás.

 

 Telepítés után
1. Menjen az alkalmazáshoz
2. Ezután helyezze be a készüléket, és párosítsa a
karkötőt a telefonjával. (a Bluetooth párosításhoz a
háttérben fut)
3. Miután sikeresen csatlakoztatta az órát az
alkalmazáshoz, az idő és a dátum automatikusan
beállítódik.

1.Telefonos értesítés: az óra rezegni fog. A hívó fél
száma megjelenik a főképernyőn.

2.Üzenetek: Az óra rezeg, és az üzenet szövege
megjelenik a főképernyőn. A kilépéshez kattintson a
gomb oldalára, vagy csúsztassa az ujját a
képernyőn. (Az egyes alkalmazásoktól érkező
értesítések fogadásához menjen az Eszköz ->
Alkalmazás menüpontba).

ÉRTESÍTÉSEK

3. Riasztás: Három riasztás állítható be. Az óra ez idő
alatt rezegni fog.
 
4. Ülőhelyi emlékeztető: Az óra rezegve
figyelmezteti Önt, hogy túl sok időt tölt pihenéssel.

5. Cél eléréséről szóló értesítés: Az óra rezgéssel
jelzi, hogy a mai célt elérte.

FUNKCIÓK
1.Értesítés: az óra elmenti az utolsó 8 értesítést. Ha
ez a szám túllépésre kerül, automatikusan
törlődnek. A legrégebbi értesítések ellenőrzéséhez
lépjen a fő óra felületre, és görgessen lefelé vagy
üzenetet.

2. Hőmérséklet: A hőmérséklet funkció eléréséhez
görgessen az ujjával a főfelületen jobbra. A mérés
automatikusan történik. Ha meghaladja a 37,3°C-ot,
az óra figyelmeztető értesítést küld. (A kritikus
hőmérsékletet az alkalmazásban lehet beállítani a
következőképpen: készülék -> testhőmérséklet
beállítások).

3. Távoli interfész: A hőmérséklet funkció mögött
egy távoli interfész található. Ebben megtalálja a
megtett távolságot, a kalóriákat és a lépéseket. Az
óra automatikusan kiszámítja a felkínált funkciókat
a megtett távolság és az alkalmazásban megadott
személyes adatok alapján.

4: A mérés automatikusan megtörténik, amikor kilép
a dátum funkcióból. Az adatok az alkalmazásban
kerülnek elmentésre

5. Vér oxigénszintjének mérése: A mérés
automatikusan végrehajtásra kerül, amikor a
funkciót megnyitja. Az adatok az alkalmazásban
kerülnek elmentésre

6. Sport: Az edzésmód 23 sportmódot tartalmaz,
köztük futás, kerékpározás, ugrálás, tollaslabda,
tenisz. A sportadatok az alkalmazásban kerülnek
elmentésre.

7. Időjárás: A funkció aktiválásához győződjön meg
arról, hogy az alkalmazás hozzáfér a GPS-hez.
Ezután minden adat rendszeresen frissül.

8. Stopperóra: Az indításhoz kattintson és indítsa el
a stopperórát. Megállíthatjuk vagy újraindíthatjuk a
visszaszámlálást.

9.Telefon keresése: a funkció aktiválásához
hosszabb ideig kell a képernyőt lenyomva tartani.
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10. Egyéb funkciók: 
-fényerő (az óra kijelzőjének fényerejének beállítása) 
-opció az óra letiltásához 
-reset 
-tárcsázási információ

FIGYELMEZTETÉSEK
1.Alacsony akkumulátor szint:
Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor
élettartamának védelme érdekében azonnal töltse fel
a készüléket.

2. Töltés: 
Ne használja az órát töltés közben.

3.Környezeti hőmérséklet
 a töltés során 50 Celsius-fok felett túlmelegedést,
deformációt és a készülék megégését okozhatja.

4.Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a
készüléket víz alatt.

A készülék beépített akkumulátort használ, és
szétszerelése tilos.

6. Az akkumulátor törése vagy elvesztése esetén
kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1. Védelem:

-Az óra és a szíj tisztán tartásához törölje le az órát
puha ruhával (tiszta vizet vagy tengervizet
használjon).

- Győződjön meg róla, hogy az órán lévő
pulzusszám-célpont közel van a bőrhöz.

- a csukló bőrhőmérséklete az időjárás miatt túl
alacsony, ami befolyásolja a pulzusszám-
szabályozást.

2. Vízállóságra vonatkozó megjegyzések (még
akkor is, ha vízálló óráról van szó):

Figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek
veszélyeztetik a vízállóságot.

-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

Kérjük, ne viselje az órát fűtött medencében,
szaunában vagy más magas
hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor,
szappannal vagy mosószerrel végzett munka során.

A tengerbe merülés után feltétlenül mossa le az
órát, hogy eltávolítsa róla a sót és a
szennyeződéseket.

GARANCIA

SGaranciaszerviz:

1. A termékek normál használata esetén, ha a
termék nem mutat nem megfelelő használatból
eredő mechanikai sérülést, a vásárlástól számított
24 hónap elteltével a fogyasztók ingyenes
garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.

2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában,
ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a garanciaidő lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk javították
vagy vízbe merítették.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WQS19

Felhasználói kézikönyv

watchmark.com


