
Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
alvorens het toestel in gebruik te nemen. Het wordt
aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en
accessoires te gebruiken die bij het apparaat zijn
geleverd.
De fabrikant en de distributeur zijn niet
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires
van derden.

(De functies die in deze handleiding worden
genoemd, kunnen enigszins afwijken afhankelijk van
het model, aangezien de handleiding een algemene
beschrijving van de Smartwatch is en sommige
modellen kunnen afwijken van de standaard).

Het apparaat moet minstens 2 uur worden
opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren, anders zullen niet alle functies
beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de
inhoud van deze handleiding te wijzigen.

1.Om de klok aan/uit te zetten, houdt u de toets
langer dan 3 seconden ingedrukt.
2. De klok is volledig aanraakgevoelig. Om de
functie te veranderen, beweegt u uw vinger over
het scherm.
3. de gezondheidsfuncties worden automatisch
gemeten wanneer u het horloge op het scherm
ziet.
4. om de interface van het horloge te veranderen,
houdt u het beginscherm ingedrukt. (Het horloge
bevat 6 verschillende thema's).

vinger op het scherm. (Om meldingen van
afzonderlijke apps te ontvangen, gaat u naar
Apparaten -> Apps). 3.
3. Wekker: Er kunnen drie alarmen worden
ingesteld. Gedurende deze tijd zal het horloge
trillen.
4. Sedentaire herinnering: Het horloge gaat trillen
om u te waarschuwen dat u te veel tijd in rust
doorbrengt.
5. Het horloge gaat trillen om u te laten weten dat
het dagelijkse doel is bereikt.

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET KOPEN
VAN ONS PRODUCT!

APPLICATIES
Scan de QR code hieronder of download en
installeer "GloryFit". Apparaatvereisten: iOS 8.0 of
hoger; Android 4.4 of hoger, ondersteuning voor
Bluetooth 4.0.

 

LADEN
Wanneer u de polsband voor de eerste keer
oplaadt, verwijdert u deze en laadt u deze op met
een geschikte oplader (oplaadmethode: zoals
weergegeven in de onderstaande afbeelding).

GEBRUIK VAN

OPMERKING 

 Na de installatie:
1. Log in op de app.
2. Voer vervolgens uw toestel in en koppel de
band met uw telefoon.
Zodra het horloge correct is verbonden met de
app, stelt het automatisch de tijd en datum in.

1.Telefonisch alarm: Het horloge trilt. Het nummer
van de beller verschijnt op het beginscherm. 
2. Berichten: Het horloge trilt en de tekst van het
bericht wordt op het beginscherm weergegeven.
Om af te sluiten, klikt u op de zijknop of veegt u
over de 

FUNCTIES
1.Alert: De klok slaat de laatste 8
waarschuwingen op. Wanneer dit aantal wordt
overschreden, worden de waarschuwingen
automatisch gewist. Als u oudere
waarschuwingen wilt controleren, opent u de
hoofdgebruikersinterface van het horloge en
veegt u omlaag of naar het bericht.
2. Om toegang te krijgen tot de
temperatuurfunctie, veegt u naar rechts op de
hoofdinterface. De metingen worden
automatisch verricht. Als het meer dan 37,3 C
wordt, geeft het horloge een alarm. (De kritische
temperatuur kan in de app als volgt worden
ingesteld: Apparaat -> Lichaamstemperatuur
Instellingen).
3. De temperatuurweergave bevindt zich in de
afstandsweergave waar u de afgelegde afstand,
calorieën en stappen kunt aflezen. 

 

Het horloge berekent automatisch de functies op
basis van de afgelegde afstand en de persoonlijke
gegevens die in de app zijn ingevoerd.
4. Hartslag: de meting wordt automatisch
uitgevoerd nadat de functie is voltooid. De
gegevens worden opgeslagen in de app. 
5. Meting van bloedzuurstof: de meting wordt
automatisch verricht wanneer de functie wordt
opgeroepen. De gegevens worden opgeslagen in
de app.
6. Sport: De trainingsmodus bevat 23 sportmodi,
waaronder hardlopen, fietsen en touwtjespringen.
Badminton, tennis. De sportgegevens worden in de
app opgeslagen.
7. Weer: Om deze functie te activeren, moet u
ervoor zorgen dat de app toegang heeft tot GPS.
Dan zullen alle gegevens regelmatig worden
bijgewerkt.
8. Stopwatch: Om te starten, klik en start de
stopwatch. We kunnen het stoppen of het aftellen
opnieuw starten.
9. Zoek telefoon: Om deze functie te activeren,
houdt u het scherm ingedrukt.

GARANTIE
Garantieservice:
1. zolang het product bij normaal gebruik
geen mechanische schade vertoont die is
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kan de
consument gedurende 24 maanden vanaf de
datum van aankoop aanspraak maken op
gratis garantieservice.
2. consumenten kunnen geen aanspraak
maken op de garantie indien:
A. De schade is aan zichzelf te wijten,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met
de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen
hebben gebruikt,
D. het product door henzelf is gedemonteerd
of gerepareerd, of het horloge is
ondergedompeld in water.

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Veiligheid 
- Maak het horloge schoon met een zachte doek om
het horloge en het bandje schoon te houden
(gebruik schoon water of zeewater);
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge
dicht bij uw huid zit;
- Als de huidtemperatuur op uw pols te laag is als
gevolg van het weer, zal dat de hartslagregeling
beïnvloeden. 
2. waterdichtheid (zelfs als het een waterdicht
horloge is):
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de
volgende methoden, aangezien zij de
waterbestendigheid beïnvloeden:
- Draag het horloge alstublieft niet onder de douche;
- Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad,
sauna of andere omgeving met een hoge
temperatuur of vochtigheidsgraad;
- U mag het horloge niet dragen om uw handen of
gezicht te wassen of om werkzaamheden uit te
voeren waarbij zeep of detergent gebruikt wordt;
- Zorg ervoor dat u het horloge ontdoet van zout en
vuil na onderdompeling in de zee.

1. Laag batterijniveau:
Als de batterij bijna leeg is, moet u het toestel
onmiddellijk opladen om de levensduur van de
batterij te beschermen.
2. Opladen:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt
opgeladen.
3. Omgevingstemperatuur boven 50 graden
Celsius tijdens het opladen kan leiden tot
oververhitting, vervorming en verbranding van het
toestel.
Niet zwemmen, duiken of het toestel onder water
gebruiken. 5.
5. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en
mag niet door uzelf worden gedemonteerd. 6.
vermijd contact met de batterij.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval de
batterij breekt en lekt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN10. Andere kenmerken:
- Helderheid (de helderheid van het klokscherm
kan worden aangepast).
- optie - de klok uitzetten
- gereset
- Klok informatie 
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