
Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant
innan du börjar använda den. Vi rekommenderar
att du endast använder originalbatteriet, laddaren
och tillbehören som ingår i det kit som medföljer
enheten.
Tillverkaren och distributören ansvarar inte för
användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken
kan variera något mellan olika modeller eftersom
handboken är en allmän beskrivning av
smartklockan och vissa modeller kan avvika från
standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den
används för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner
och installera appen och acceptera alla
godkännanden, annars kommer alla funktioner
inte att vara tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra
innehållet i denna handbok.

1.För att slå på/av klockan trycker du på knappen
och håller den intryckt i mer än 3 sekunder.
2. Klockan är helt touch, för att ändra funktionen rör
du fingret över skärmen.
3. Hälsofunktionerna mäts automatiskt när du ser
klockan på skärmen.
4. Om du vill ändra klockans gränssnitt håller du
hemskärmen intryckt längre. (Klockan innehåller 6
olika teman).

3. Väckarklocka: tre alarm kan ställas in. Under
denna tid vibrerar klockan.
4. Påminnelse om stillasittande: klockan vibrerar
för att varna dig när du tillbringar för mycket tid i
vila.
5. Meddelande om uppnådda mål: klockan
vibrerar för att meddela att dagens mål har
uppnåtts.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU 
KÖPER VÅR PRODUKT! TILLÄMPNINGAR

Skanna QR-koden nedan eller ladda ner och
installera "GloryFit" Enhetskrav: iOS 8.0 eller högre,
Android 4.4 eller högre, stöd för Bluetooth 4.0.

 

LASTNING
När du laddar för första gången tar du bort
armbandet och laddar det med en lämplig laddare
(laddningsmetod: enligt bilden nedan).

ANVÄNDA 

NYHETER

 Efter installationen:
1. Logga in i appen
2. Därefter anger du din enhet och parar bandet
med telefonen.
3.När klockan är korrekt ansluten till appen ställer
den automatiskt in tid och datum.

1.Telefonvarning: Klockan vibrerar. Uppringarens
nummer visas på startskärmen. 
2. Nyheter: Klockan vibrerar och meddelandet
texten visas på startskärmen. För att avsluta klickar
du på sidoknappen eller sveper med fingret över
skärmen. (Om du vill få meddelanden från enskilda
appar går du till enheter -> appar.)

FUNKTIONER
1.Observera: Klockan lagrar de senaste 8
varningarna. När detta antal överskrids raderas
varningarna automatiskt. Om du vill se äldre
meddelanden går du in i huvudgränssnittet för
klockan och sveper sedan nedåt eller in i
meddelandet.
2. Temperatur: För att komma åt
temperaturfunktionen sveper du till höger från
huvudgränssnittet. Mätningarna görs automatiskt.
(Den kritiska temperaturen kan ställas in i appen
på följande sätt: enhet -> inställningar för
kroppstemperatur.)
3. Avståndsgränssnitt: Avståndsgränssnittet är
placerat bakom temperaturfunktionen. Den
innehåller uppgifter om den tillryggalagda
sträckan, kalorier och steg. Klockan beräknar
automatiskt funktionerna utifrån den
tillryggalagda sträckan och de personliga
uppgifter som du anger i appen.

 

4. Hjärtfrekvens: Mätningen görs automatiskt när
funktionen är avslutad. Uppgifterna lagras i appen. 
5. Mätning av syre i blodet: Mätningen görs
automatiskt när du går in i funktionen. Uppgifterna
lagras i appen.
6. Sport: Träningsläget innehåller 23 sportlägen,
inklusive löpning, cykling och hopprep. Badminton,
tennis. Sportdata gras i appen.
7. Väder: För att aktivera den här funktionen måste
du se till att appen har tillgång till GPS. Alla uppgifter
kommer att uppdateras regelbundet.
8. Stoppur: Klicka på och starta stoppuret för att
starta det. Vi kan stoppa den eller starta om
nedräkningen.
9. Hitta telefon: För att aktivera den här funktionen
håller du skärmen längre.
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GARANTI
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så
länge produkten inte uppvisar mekaniska
skador som orsakats av felaktig användning,
kan konsumenterna dra nytta av gratis
garantiservice i 24 månader från
inköpsdatumet.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. skadan är självförvållad,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med
bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. produkten har demonterats eller reparerats
av dem själva eller klockan har sänkts i vatten.

VIKTIG INFORMATION
1.Säkerhet 
- Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla
klockan och armbandet rena (använd rent vatten
eller havsvatten);
- Se till att pulslinsen på klockan är nära huden;
- Om hudtemperaturen på din handled är för låg
på grund av vädret påverkar detta pulskontrollen. 
2. Anteckningar om vattentålighet (även om det är
en vattentät klocka):
Följande metoder bör beaktas, eftersom de
försämrar vattenbeständigheten:
- Bär inte klockan i duschen;
- Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller
annan miljö med hög temperatur och fuktighet;
- Du bör inte bära klockan för att tvätta händerna
eller ansiktet eller för att utföra sysslor som innebär
användning av tvål eller tvättmedel;
- Se till att tvätta bort salt och smuts från klockan
efter nedsänkning i havet.

1.Låg batteriladdningsnivå:
Om batterinivån är låg, ladda enheten omedelbart
för att skydda batteriets livslängd.
2. Laddning:
Använd inte klockan när den laddas.
3. Omgivningstemperaturer över 50 grader C
under laddning kan leda till överhettning,
deformation och bränning av enheten.
4. Simma inte, dyk inte och använd inte enheten
under vatten.
5. Enheten använder ett inbyggt batteri och det är
förbjudet att demontera det själv.
6. Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet
går sönder eller läcker.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
10. Andra egenskaper:
- Ljusstyrka (ljusstyrkan på klockskärmen kan
justeras)
- alternativ - stänga av klockan
- återställning
- information om klockan 
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