
Pred začetkom uporabe morate natančno
prebrati celoten priročnik z navodili. Priporočljivo
je, da uporabljate samo originalno baterijo,
polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v
komplet, ki ste ga prejeli skupaj z napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za
uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.
(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko
med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik
splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa
lahko odstopajo od standarda).
Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2
uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti in
namestiti aplikacijo ter sprejeti vsa pooblastila,
sicer vse funkcije ne bodo na voljo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe
vsebine tega priročnika.

1. Pritisnite in držite gumb več kot 3 sekunde, da
vklopite/izklopite uro.
2. Ura je v celoti na dotik, če želite spremeniti
funkcijo, potegnite prst po zaslonu.
3. Zdravstvene funkcije se merijo samodejno, ko je
ura prikazana.
4. Če želite spremeniti vmesnik ure, dlje pridržite
domači zaslon. (Ura vsebuje 6 različnih tem).

(Če želite prejemati obvestila iz posameznih aplikacij,
pojdite v Naprave -> Aplikacije.)
3. Budilka. Ura bo v tem času vibrirala.
4. Opomnik za sedenje: ura vas bo z vibriranjem
opomnila, da preveč časa preživite v mirovanju.
5. Ura bo z vibriranjem sporočila, da je bil današnji cilj
dosežen.

DRAGA STRANKA, HVALA. ZA NAKUP
NAŠEGA IZDELKA!

APLIKACIJA
Skenirajte spodnjo kodo QR ali prenesite in
namestite "GloryFit" Zahteve za naprave: iOS 8.0
ali novejši; Android 4.4 ali novejši, podpora
Bluetooth 4.0.

 

POLNJENJE 
Pri prvem polnjenju odstranite zapestnico in jo
napolnite z ustreznim polnilnikom (način polnjenja:
kot je prikazano na spodnji sliki).

UPORABA

OBVESTILO 

 Po namestitvi:
1. Prijava v aplikacijo
2. Nato vnesite svojo napravo in zapestnico
povežite s telefonom. (parjenje Bluetooth, ki se
izvaja v ozadju)
3. Ko je ura pravilno povezana z aplikacijo,
samodejno nastavi čas in datum.

1.Telefonsko opozorilo: ura bo začela vibrirati.
Številka klicatelja se prikaže na domačem zaslonu. 
2. Sporočila: Ura zavibrira in besedilo sporočila se
prikaže na domačem zaslonu. Če želite izstopiti,
kliknite stranski gumb ali podrsajte s prstom po
zaslonu. 

FUNKCIJE
1.Alert: ura shranjuje zadnjih 8 opozoril. Ko je to
število preseženo, se opozorila samodejno
izbrišejo. Če želite preveriti starejša obvestila,
vstopite v glavni vmesnik ure in povlecite navzdol
ali v sporočilo.

2. Če želite vklopiti funkcijo temperature, v
glavnem vmesniku povlecite desno. Meritve se
opravijo samodejno. Ko temperatura preseže 37,3
C, ura pošlje obvestilo. (Kritično temperaturo lahko
nastavite v aplikaciji na naslednji način: naprava ->
nastavitve telesne temperature.)

3. Vmesnik za temperaturo se nahaja v vmesniku
za razdaljo, kjer si lahko ogledate prevoženo
razdaljo, kalorije in korake.  Ura te funkcije
samodejno izračuna na podlagi prevožene razdalje
in osebnih podatkov, vnesenih v aplikacijo.

 

4. Srčni utrip: meritev se izvede samodejno po
končani funkciji. Podatki bodo shranjeni v
aplikaciji. 

5. Merjenje kisika v krvi: meritev se izvede
samodejno po vnosu funkcije. Podatki bodo
shranjeni v aplikaciji.

6. Šport: način vadbe vključuje 23 športnih
načinov, vključno s tekom, kolesarjenjem in
skakanjem po vrvi. Badminton, tenis. Športni
podatki bodo shranjeni v aplikaciji.

7. Vreme. Vsi podatki se bodo redno posodabljali.

8. Štoparica: če želite zagnati štoparico, kliknite
nanjo. Odštevanje lahko ustavimo ali ponovno
zaženemo.

9. Če želite aktivirati to funkcijo, dlje pridržite
zaslon.
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GARANCIJA

Garancijski servis:
1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek ne
kaže mehanskih poškodb zaradi nepravilne
uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od
datuma nakupa koristijo brezplačne
garancijske storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili
za uporabo in vzdrževanje,
D. če so izdelek razstavili ali popravili sami ali
če je bila ura potopljena v vodo

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Varnost 
- Uro očistite z mehko krpo, da bosta ura in trak čista
(uporabite čisto vodo ali morsko vodo);
- poskrbite, da je leča za merjenje srčnega utripa na
uri blizu vaše kože;
- če je temperatura kože na zapestju zaradi
vremena prenizka, to vpliva na nadzor srčnega
utripa. 
2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
Pozorni morate biti na naslednje metode, saj slabijo
odpornost na vodo:
- Ure ne nosite pod tušem;
- Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali
drugem okolju z visoko temperaturo in vlažnostjo;
- ure ne smete nositi za umivanje rok ali obraza ali
za opravljanje nalog, pri katerih je treba uporabiti
milo ali detergent;
- po potopitvi v morje z ure ne pozabite sprati
morebitne soli ali umazanije.

1.Low raven napolnjenosti baterije:
V primeru nizke ravni napolnjenosti baterije
napravo takoj napolnite, da zaščitite življenjsko
dobo baterije.
2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3. Temperatura okolice med polnjenjem nad 50
stopinj C lahko povzroči pregrevanje, deformacijo
in zažig naprave.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in naprave ne
uporabljajte pod vodo.
5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in jo je
prepovedano razstavljati ločeno.
6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se
izogibajte stiku z očmi in kožo.

MERITVE10. Druge značilnosti:
- Svetlost (svetlost zaslona ure lahko prilagodite)
- možnost - izklop ure
- ponastavitev
- informacije o urah 
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Navodila za uporabo


