
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą
naudotojo vadovą. Rekomenduojama naudoti tik
originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie
pateikiami kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų
šalių priedų naudojimą.
(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek
skirtis priklausomai nuo modelio, nes vadovas yra
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie
modeliai gali nukrypti nuo standarto).
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne
trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti ir
įdiegti programą bei sutikti su visais leidimais, nes
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

1. Norėdami įjungti / išjungti laikrodį, laikykite
nuspaudę mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.
2.Laikrodis yra visiškai jutiklinis, norėdami
pakeisti funkciją, turite perbraukti pirštu per
ekraną. 
3.Sveikatos funkcijos matuoja automatiškai, kai
jos pasirodo laikrodžio ekrane. 
4. Norėdami pakeisti laikrodžio sąsają, ilgiau
palaikykite nuspaudę pradinį ekraną. (Laikrodyje
yra 6 skirtingos temos) 
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APLINKA

Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą arba
atsisiųskite ir įdiekite "GloryFit" Įrenginio
reikalavimai: IOS 8.0 arba naujesnė versija;
"Android 4.4" arba naujesnė versija, "Bluetooth 4.0"
palaikymas

 

ĮKROVIMAS

Pirmojo įkrovimo metu nuimkite apyrankę ir
įkraukite ją tinkamu įkrovikliu (įkrovimo būdas:
kaip parodyta toliau pateiktoje schemoje).

NAUDOKITE

NAUJIENOS

1.Telefono pranešimas: laikrodis pradės vibruoti.
Skambinančiojo numeris bus rodomas
pagrindiniame ekrane. 
2.Pranešimai: Laikrodis suvibruos, o
pagrindiniame ekrane bus rodomas žinutės
turinys. Jei norite išeiti, spustelėkite šoninį
mygtuką arba braukite per ekraną. (Norėdami
gauti pranešimus iš atskirų programų, eikite į
prietaisą -> programa).
3. žadintuvas: galima nustatyti tris žadintuvus. Tuo
metu laikrodis vibruos. 
4.Pranešimas apie neveiklumą: laikrodis pradės
vibruoti, pranešdamas, kad per ilgai ilsitės.
5. pranešimas apie tikslo pasiekimą: laikrodis
pradės vibruoti, pranešdamas, kad pasiekėte
šiandienos tikslą. 

SAVYBĖS

1.Pranešimas: Laikrodis išsaugo paskutinius 8
pranešimus. Norėdami patikrinti senus
pranešimus, eikite į pagrindinę laikrodžio sąsają,
tada braukite žemyn arba į pranešimus. 
2.Temperatūra: norėdami pasiekti temperatūros
funkciją, pagrindinėje sąsajoje braukite į dešinę.
Matavimas atliekamas automatiškai. Jei
temperatūra viršys 37,3C, laikrodis išsiųs
įspėjamąjį pranešimą. (Kritinę temperatūrą galima
nustatyti programėlėje, skiltyje Įrenginys -> Kūno
temperatūros nustatymai. ) 
3. atstumo sąsaja: už temperatūros funkcijos yra
atstumo sąsaja. Čia rasite nueitą atstumą,
kalorijas ir žingsnius. Laikrodis automatiškai
apskaičiuoja šias funkcijas pagal nueitą atstumą
ir programėlėje įvestus asmeninius duomenis. 

 

4.Širdies ritmas: matavimas atliekamas automatiškai,
kai įvedate funkciją. Duomenys bus išsaugoti
programoje
5.Deguonies kiekio kraujyje matavimas: matavimas
atliekamas automatiškai įvedus atitinkamą funkciją.
Duomenys bus išsaugoti programoje
6.Sportas: treniruočių režime rasite 23 sporto
režimus, įskaitant bėgimo, važiavimo dviračiu, šuolių,
badmintono ir teniso. Sporto duomenys bus
išsaugoti programoje. 
7.Orai: norėdami paleisti šią funkciją, turite įsitikinti,
kad programa turi prieigą prie GPS. Tada visi
duomenys bus atnaujinami realiuoju laiku. 
8.Chronometras: Norėdami pradėti, turite spustelėti
ir įjungti chronometrą. Galite jį sustabdyti arba
pradėti skaičiuoti iš naujo. 
9. Rasti telefoną: Norėdami paleisti šią funkciją, turite
ilgiau palaikyti ekraną. 

 Įdiegus 
1. Prisijunkite prie programos
2.Tada įveskite įrenginį ir susiekite apyrankę su
telefonu. ("Bluetooth" turi veikti fone, kai
atliekamas poravimas) 
3.Tinkamai sujungus laikrodį su programa, laikas ir
data bus nustatyti automatiškai. 
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GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys
neturi mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl
netinkamo naudojimo, 24 mėnesius nuo
įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti
nemokama garantine paslauga.
2.Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir
priežiūros instrukcijas,
D. jie buvo išmontuoti, suremontuoti arba
panardinti į vandenį.

SVARBI INFORMACIJA
1.Apsauga:
-valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir
dirželis išliktų 
(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį)
-įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti
odos.
-dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per
žema, o tai turės įtakos širdies ritmo kontrolei.
2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra
vandeniui atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus būdus, nes jie
silpnina atsparumą vandeniui.
-Prašome nenešioti laikrodžio dušo patalpoje.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine,
saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės
aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio, kai plaunate rankas ar
veidą, dirbate darbus, kuriuose naudojate muilą ar
ploviklį.
-Po panardinimo į jūrą nuplaukite nuo laikrodžio
visą druską ir nešvarumus.

1.Išsikrovęs akumuliatorius:
Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas,
nedelsdami įkraukite prietaisą, kad
apsaugotumėte akumuliatorių.
2.Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
3.Ambientinė temperatūra įkrovimo metu aukščiau 
50 laipsnių C gali perkaisti, deformuotis ir sudegti.
4.Prašome neplaukioti, nardyti ir nenaudoti
prietaiso po vandeniu.
5.Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius,
todėl jį išardyti patiems draudžiama.
6. Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite kontakto su
akimis ir oda.

ATSARGUMO PRIEMONĖS10. Kitos funkcijos: 
-ryškumas (galimybė reguliuoti laikrodžio ekrano
ryškumą) 
-Išjungimo iš budėjimo režimo parinktis
-iš naujo nustatyti
-informacija apie laikrodį
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Naudojimo instrukcijos


