
Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu
lietošanas instrukciju. Ieteicams izmantot tikai
oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas
iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu
piederumu lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži
modeļi var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas
funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

1Lai ieslēgtu/izslēgtu pulksteni, nospiediet un turiet
pogu ilgāk par 3 sekundēm.
2. Pulkstenis ir pilnībā skārienjūtīgs, lai mainītu
funkciju, pārvietojiet pirkstu uz ekrāna.
3. Veselības funkcijas tiek mērītas automātiski, kad
ekrānā redzat pulksteni.
4. Lai mainītu pulksteņa interfeisu, ilgāk turiet
sākuma ekrānu. (Pulkstenī ir 6 dažādas tēmas).

pirkstu uz ekrāna. (Lai saņemtu paziņojumus no
atsevišķām lietotnēm, dodieties uz ierīces ->
lietotnes.)
3. Modinātājs: var iestatīt trīs modinātājus. Šajā
laikā pulkstenis vibrēs.
4. Sēdēšanas atgādinājums: pulkstenis vibrēs, lai
brīdinātu, ka pārāk daudz laika pavadāt miera
stāvoklī.
5. Pulkstenis vibrē, lai paziņotu, ka šodienas
mērķis ir sasniegts.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES, 
PAR MŪSU PRODUKTA IEGĀDI!

PIETEIKUMI
Skenējiet QR kodu zemāk vai lejupielādējiet un
instalējiet "GloryFit" Ierīces prasības: iOS 8.0 vai
jaunāka versija; Android 4.4 vai jaunāka versija,
Bluetooth 4.0 atbalsts.

 

IEKRAUŠANA
Pirmo reizi uzlādējot, noņemiet aproci un uzlādējiet
to, izmantojot piemērotu lādētāju (uzlādes metode:
kā parādīts attēlā zemāk).

IZMANTOT 

IEVĒROJUMS 

 Pēc uzstādīšanas:
1. Piesakieties lietotnē
2. Pēc tam ievadiet savu ierīci un savienojiet joslu
ar tālruni.
3.Kad pulkstenis ir pareizi savienots ar lietotni, tas
automātiski iestatīs laiku un datumu.

1.Tālruņa brīdinājums: Pulkstenis sāk vibrēt.
Zvanītāja numurs tiek parādīts sākuma ekrānā. 
2. Ziņojumi: Pulkstenis vibrē, un sākuma ekrānā
tiek parādīts ziņojuma teksts. Lai izietu,
noklikšķiniet uz sānu pogas vai pārvelciet 

FUNKCIJAS
1Piezīme: Pulkstenis saglabā pēdējos 8
brīdinājumus. Kad šis skaits tiks pārsniegts,
brīdinājumi tiks automātiski dzēsti. Lai pārbaudītu
vecākus paziņojumus, ieejiet pulksteņa galvenajā
saskarnē, pēc tam pārvelciet uz leju vai ziņojuma
iekšpusē.
2. Lai ievadītu temperatūras funkciju, pārvelciet
pa labi no galvenā interfeisa. Mērījumi tiek veikti
automātiski. Kad tā pārsniegs 37,3 C, pulkstenis
nosūtīs brīdinājumu. (Kritisko temperatūru var
iestatīt lietotnē šādi: ierīce -> ķermeņa
temperatūras iestatījumi.)
3. Temperatūras saskarne atrodas attāluma
saskarnē, kur var atrast nostaigāto attālumu,
kalorijas un soļus.  

Pulkstenis automātiski aprēķina funkcijas,
pamatojoties uz nobraukto attālumu un lietotnē
ievadītajiem personas datiem.
4. Sirdsdarbība: mērījums tiek veikts automātiski
pēc funkcijas beigām. Dati tiks saglabāti lietotnē. 
5. Skābekļa mērījums asinīs: mērījums tiek veikts
automātiski, ievadot funkciju. Dati tiks saglabāti
lietotnē.
6. Sports: treniņu režīmā ir 23 sporta režīmi, tostarp
skriešana, riteņbraukšana, lēkšana pa virvi.
Badmintons, teniss. Sporta dati tiks saglabāti
lietotnē.
7. Lai aktivizētu šo funkciju, pārliecinieties, vai
lietotnei ir piekļuve GPS. Tad visi dati tiks regulāri
atjaunināti.
8. Hronometrs: lai sāktu, noklikšķiniet un iedarbiniet
hronometru. Mēs varam to apturēt vai atsākt
atpakaļskaitīšanu.
9. Tālruņa atrašana: lai aktivizētu šo funkciju, ilgāk
turiet ekrānu.

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien
ražojumam nav mehānisku bojājumu, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā,
patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas
apkalpošanu 24 mēnešus no iegādes datuma.
2:
A. kaitējums ir pašu radīts,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar
lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. ražojums ir izjaukts vai salabots pašu
spēkiem vai pulkstenis ir iegremdēts ūdenī.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1.Drošība 
- Lai saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību, notīriet
pulksteni ar mīkstu drāniņu (izmantojiet tīru ūdeni vai
jūras ūdeni);
- pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir
tuvu jūsu ādai;
- ja laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu
plaukstas ir pārāk zema, tas ietekmē sirdsdarbības
kontroli. 
2. Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
Jāpievērš uzmanība šādiem paņēmieniem, jo tie
vājina ūdensizturību:
- Lūdzu, nenēsājiet pulksteni dušā;
- lūdzu, nenēsājiet pulksteni apsildāmā peldbaseinā,
saunā vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma
vidē;
- nedrīkst valkāt pulksteni, lai mazgātu rokas vai seju
vai veiktu darbus, kas saistīti ar ziepju vai
mazgāšanas līdzekļu lietošanu;
- pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no
pulksteņa sāli vai netīrumus.

1Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems,
nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai aizsargātu
akumulatora darbības laiku.
2. Uzlāde:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3. Apkārtējā temperatūra, kas uzlādes laikā
pārsniedz 50 grādus C, var izraisīt ierīces
pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4. Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts
izjaukt pašrocīgi.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu
akumulatora plīsuma un noplūdes gadījumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI10. Citas funkcijas:
- Spilgtums (pulksteņa ekrāna spilgtumu var
regulēt)
- iespēja - izslēgt pulksteni
- atiestatīšana
- skatīties informāciju 
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