
Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte
de utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse în
setul cu dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil
pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot fi ușor
diferite de la un model la altul, deoarece manualul
este o descriere generală a ceasurilor inteligente,
unele modele pot fi diferite de cele standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată,
trebuie să-l încărcați timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați și să instalați aplicația și să acceptați
toate permisiunile, altfel nu toate funcțiile vor fi
disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica
conținutul acestui manual.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI

NOSTRU! Vă rugăm să scoateți brățara atunci când o încărcați
pentru prima dată și să o încărcați cu un încărcător
adecvat (metoda de încărcare: așa cum se arată în
diagrama de mai jos)

ABORDARE

UTILIZZO

1. Pentru a porni/opri ceasul, apăsați și mențineți
apăsat butonul timp de peste 3 secunde.
2. Ceasul este complet sensibil la atingere, pentru
a schimba o funcție, trebuie să vă deplasați
degetul pe ecran.
3. Funcțiile de sănătate se măsoară automat de
îndată ce vedeți ceasul pe ecran.
4. Pentru a schimba interfața ceasului, țineți apăsat
ecranul principal pentru mai mult timp. (Ceasul
conține 6 teme diferite)

APP
Scanează codul QR de mai jos sau descarcă și
instalează "GloryFit" Cerințe de dispozitiv: iOS 8.0
sau o versiune mai recentă; Android 4.4 sau o
versiune mai recentă, suport Bluetooth 4.0

 

 După instalare
1. Accesați aplicația
2. Apoi, introduceți dispozitivul și asociați brățara
cu telefonul. (pentru împerechere Bluetooth, se
execută în fundal)
3.După conectarea cu succes a ceasului cu
aplicația, ora și data vor fi setate automat.

1.Notificare telefonică: Ceasul va vibra. Numărul
apelantului este afișat pe ecranul principal.

2.Mesaje: Ceasul vibrează, iar textul mesajului este
afișat pe ecranul principal. Pentru a ieși, faceți clic
pe partea laterală a butonului sau glisați degetul pe
ecran. (Pentru a primi notificări de la aplicații
individuale, accesați Dispozitiv -> Aplicație).

NOTIFICĂRI

3. Alarmă: Pot fi setate trei alarme. Ceasul va vibra
în acest timp.
 
4. Memento sedentarism: Ceasul va vibra pentru a
vă avertiza că petreceți prea mult timp odihnindu-
vă.

5. Target Achieved Notification (Notificare de
obiectiv atins): Ceasul va vibra pentru a vă anunța
că obiectivul de astăzi a fost atins.

FUNCȚII
1.Notificare: Ceasul salvează ultimele 8 notificări.
Odată ce acest număr este depășit, acestea sunt
șterse automat. Pentru a verifica cele mai vechi
notificări, accesați interfața principală a ceasului și
derulați în jos sau în mesaj.

2.Temperatură: Pentru a accesa funcția de
temperatură, derulați din interfața principală cu
degetul spre dreapta. Măsurarea se efectuează
automat. Când aceasta depășește 37,3°C, ceasul
va trimite o notificare de avertizare. (Temperatura
critică poate fi setată în aplicație după cum
urmează: dispozitiv -> setări temperatură
corporală).

3. Interfață de distanță: În spatele funcției de
temperatură se află o interfață de distanță. În el veți
găsi distanța parcursă, caloriile și pașii. Ceasul
calculează automat funcțiile oferite în funcție de
distanța parcursă și de datele personale furnizate
în aplicație.

4.Ritmul cardiac: Măsurarea este efectuată automat
atunci când ieșiți din funcția de dată. Datele vor fi
salvate în aplicație

5. Măsurarea oxigenului din sânge: Măsurarea se
efectuează automat atunci când accesați funcția.
Datele vor fi salvate în aplicație

6. Sport: Modul de antrenament include 23 de
moduri de sport, inclusiv alergare, ciclism, sărituri cu
coarda. badminton, tenis. Datele sportive vor fi
salvate în aplicație.

7. Meteo: Pentru a activa această funcție, asigurați-vă
că aplicația are acces la GPS. Apoi, toate datele vor fi
actualizate în mod regulat.

8. Cronometru: Pentru a porni, faceți clic și porniți
cronometrul. Putem să o oprim sau să repornim
numărătoarea inversă.

9.Găsire telefon: pentru a activa această funcție,
trebuie să țineți ecranul apăsat mai mult timp.
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10. Alte funcții: 
-luminozitate (posibilitatea de a regla luminozitatea
ecranului ceasului) 
-opțiunea de a dezactiva ceasul 
-restaurare 
-informații despre zagere

PRECAUȚII
1.Nivelul scăzut al bateriei:
În cazul în care bateria este descărcată, încărcați
imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață
a bateriei.
2. Încărcare: 
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3.Temperatura ambiantă
 în timpul încărcării la peste 50 de grade Celsius
poate provoca supraîncălzirea, deformarea și
arderea dispozitivului.
4.Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu
folosiți dispozitivul sub apă.

Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este
interzisă dezasamblarea acestuia.

6. În cazul ruperii sau pierderii bateriei, evitați contactul
cu ochii și pielea.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Protecție:

-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra
ceasul și cureaua curate (folosiți apă curată sau apă
de mare).

- asigurați-vă că ținta ritmului cardiac de pe ceas este
aproape de piele

- temperatura pielii de pe încheietura mâinii este
prea scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta
controlul ritmului cardiac.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă
este un ceas rezistent la apă):

Fiți atenți la următoarele metode, deoarece
acestea compromit rezistența la apă.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.

Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină
încălzită, într-o saună sau într-un alt mediu cu
temperatură/umiditate ridicată.

-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini
sau pe față, când efectuați lucrări în care se
utilizează săpun sau detergent.

După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați
ceasul pentru a îndepărta toată sarea sau murdăria
de pe el.

GARANȚIE
Serviciul de garanție:

1. În cazul unei utilizări normale a produselor, dacă
produsul nu prezintă deteriorări mecanice cauzate
de o utilizare necorespunzătoare, după 24 de luni
de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de
serviciul de garanție gratuită.

2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție în
cazul în care:

A. au făcut ei înșiși pagubele,

B. perioada de garanție a expirat,

C. nu au utilizat produsul în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare și întreținere,

D. produsele au fost demontate, reparate de ei înșiși
sau scufundate în apă.
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