
Před zahájením používání byste si měli pečlivě
přečíst celou příručku s návodem k použití.
Doporučuje se používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté
sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za
používání příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi
modely mírně lišit, protože příručka je obecným
popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou odchylovat od standardu).
Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno
nejméně 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout a
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace,
jinak nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této
příručky.

1. Ak chcete hodinky zapnúť/vypnúť, stlačte a
podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy.
2. Hodinky sú plne dotykové, ak chcete zmeniť
funkciu, prechádzajte prstom po obrazovke.
3. Zdravotné funkcie sa merajú automaticky pri
zobrazení hodiniek na displeji.
4. Ak chcete zmeniť rozhranie hodiniek, podržte
domovskú obrazovku dlhšie. (Hodinky obsahujú
6 rôznych motívov).

(Ak chcete prijímať oznámenia z jednotlivých
aplikácií, prejdite do časti Zariadenia -> Aplikácie.)

3. Budík. Počas tohto času budú hodinky vibrovať

4. Pripomienka sedavého zamestnania: hodinky
vás vibráciami upozornia, že trávite príliš veľa času
odpočinkom.

5. Hodinky vám vibráciami oznámia, že dnešný
cieľ bol dosiahnutý.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM 
ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

APLIKÁCIE

Naskenujte QR kód nižšie alebo si stiahnite a
nainštalujte "GloryFit" Požiadavky na zariadenie:
iOS 8.0 alebo vyššia verzia; Android 4.4 alebo
vyššia verzia, podpora Bluetooth 4.0.

NABÍJANIE

Pri prvom nabíjaní náramok vyberte a nabite ho
pomocou vhodnej nabíjačky (spôsob nabíjania:
ako je znázornené na obrázku nižšie).

POUŽÍVAŤ

UPOZORNENIE 

1.Upozornenie na telefón: Hodinky začnú
vibrovať. Číslo volajúceho sa zobrazí na
domovskej obrazovke. 

2. Správy: Hodinky zavibrujú a na domovskej
obrazovke sa zobrazí text správy. Ak chcete
ukončiť, kliknite na bočné tlačidlo alebo
potiahnite prstom po obrazovke. 

FUNKCE

1.Alert: Hodinky ukladajú posledných 8
upozornení. Po prekročení tohto počtu sa
upozornenia automaticky vymažú. Ak chcete
skontrolovať staršie oznámenia, vstúpte do
hlavného rozhrania hodiniek a potom potiahnite
prstom nadol alebo do správy.

2. Ak chcete vstúpiť do funkcie teploty, potiahnite
prstom doprava z hlavného rozhrania. Merania sa
vykonávajú automaticky. Keď prekročí 37,3 C,
hodinky odošlú upozornenie. (Kritickú teplotu
môžete nastaviť v aplikácii takto: zariadenie ->
nastavenia telesnej teploty.)

3. Rozhranie teploty sa nachádza v rozhraní
vzdialenosti, kde môžete zistiť prejdenú
vzdialenosť, kalórie a kroky.  Hodinky
automaticky vypočítají dané funkce na základě
ujeté vzdálenosti a osobních údajů uvedených v
aplikaci.

 

4. Tepová frekvencia: meranie sa vykoná automaticky
po skončení funkcie. Údaje budú uložené v aplikácii. 

5. Meranie kyslíka v krvi: meranie sa vykoná
automaticky po zadaní funkcie. Údaje budú uložené v
aplikácii.

6. Šport: tréningový režim obsahuje 23 športových
režimov vrátane behu, bicyklovania, skákania cez
švihadlo. Badminton, tenis. Športové údaje budú
uložené v aplikácii.

7. Počasie: Ak chcete aktivovať túto funkciu, uistite sa,
že aplikácia má prístup k GPS. Potom sa všetky údaje
budú pravidelne aktualizovať.

8. Stopky: Ak chcete spustiť stopky, kliknite na ne a
spustite ich. Odpočítavanie môžeme zastaviť alebo
znovu spustiť.

9. Nájsť telefón: Ak chcete aktivovať túto funkciu,
podržte dlhšie obrazovku.
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ZÁRUKA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ
výrobok nevykazuje mechanické poškodenie
spôsobené nesprávnym používaním, môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis
počas 24 mesiacov od dátumu nákupu.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom
na použitie a údržbu,
D. výrobok bol rozobratý alebo opravený
svojpomocne alebo boli hodinky ponorené
do vody

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Bezpečnosť 
- Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby boli
hodinky a remienok čisté (použite čistú vodu alebo
morskú vodu);
- uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na
hodinkách blízko vašej pokožky;
- ak je teplota pokožky na zápästí príliš nízka v
dôsledku počasia, ovplyvní to kontrolu srdcovej
frekvencie. 
2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o
vodotesné hodinky):
Pozornosť by sa mala venovať nasledujúcim
metódam, pretože oslabujú vodotesnosť:
- Hodinky nenoste v sprche;
- nenosiť hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune
alebo v inom prostredí s vysokou
teplotou/vlhkosťou;
- hodinky by ste nemali nosiť na umývanie rúk alebo
tváre ani na vykonávanie prác, pri ktorých sa
používa mydlo alebo čistiaci prostriedok;
- po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť
všetku soľ alebo nečistoty.

1.Nízka úroveň nabitia batérie:
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie zariadenie
okamžite nabite, aby ste chránili životnosť batérie.
2. Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 stupňov C počas
nabíjania môže viesť k prehriatiu, deformácii a
spáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte
zariadenie pod vodou.
5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je
zakázané ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie
zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

MIERKY10. Ďalšie funkcie:
- Jas (jas obrazovky hodiniek možno nastaviť)
- možnosť - vypnúť hodinky
- resetovanie
- informácie o hodinkách 
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Návod na použitie


