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Eszköz : 1,3 hüvelykes kerek képernyő
Súly: 51g 
Az óra teljes hossza: 235mm 
Folyadékellenállás: Ip54
Öv anyaga: Szilikon/fém
Az akkumulátor típusa - kapacitás: Lítium polimer / 180mAh
Pulzusérzékelő modell: Vc31
Töltési módszer: Mágneses
Az akkumulátor töltöttsége: 0.74Wh
Doboz tartalm: Óra, felhasználói kézikönyv, töltőkábel

Követelmények

IOS9.0 
vagy újabb

Android4.4 
vagy újabb

Bluetooth 5.0
vagy újabb

QR-kód beolvasása:

Alapparaméterek
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A gomb (érzékelő) menü használata
Alapfunkciók

Interfész funkciók

A. Főmenü  felület

A fő óra interfészek megváltoztathatók, hosszan nyomva tartva az 
interfészt, majd csúsztatva balra és jobbra a felület kiválasztásához. 
Az alkalmazással való szinkronizálás után az idő és a dátum 
automatikusan frissül. 
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B. Fő felület menü.
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Váltson erre a felületre a lépések, a távolság és a kalória állapotának 
megtekintéséhez.
A távolságot és a kalóriákat a gyalogos lépések magasságának és 
súlyának aktuál is  számának megfelelően számoljuk k i  az 
alkalmazásokban.

Interfész állapota

Interfész pulzus vérnyomás oxigénszint

Miután hozzáfér a megfelelő interfészekhez, az óra automatikusan 
elkezdi olvasni az adatokat; ez érvényes az interfészek közvetlen 
elérésével az alkalmazásból is.
Ha a karkötő nincs megfelelően beállítva, vagy a teszt sikertelen, akkor 
közvetlenül a kijelzőn jelenik meg.
Az akkumulátor a fenti üzemmódok egyikének használatakor 
gyorsabban lemerül.
Szívritmus, vérnyomás, vér oxigénszint-mérési intézkedések:
• A teszt során a karkötő hátulján világítani kezd a pulzus LED;
• Az érzékelőnek a bőr közelében kell lennie, hogy a külső fény ne 
befolyásolja a vizsgálat pontosságát;
• Tartsa tisztán a bőrét. Izzadás vagy festés befolyásolhatja a teszt 
eredményeit;
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Ezen a felületen megjelennek az összes üzenet (SMS, e-mail üzenetek, 
push üzenetek (Facebook, Whatsapp, Messenger)

Váltson erre a felületre, kattintson a képernyőn az adott sportfelület 
megadásához, beleértve a futást, a lovaglást, az ugrást, a tollaslabdát, az 
asztali teniszt, a teniszt, a hegymászást, a túrázást, a kosárlabdát, a focit, a 
baseballt, a softballt, a röplabdát, a krikettet, a rögbit, az amerikai foci, 
jégkorong, tánc, kerékpározás, jóga, felülések, futópadok, torna, evezés. 
Az interfészek megváltoztathatók a radír csúsztatásával.
Nyomja meg az oldalsó gombot a visszatéréshez az adott gyakorlati 
felületről való kilépéshez.

Firmware frissítés:Sport módok interfész

Üzenet interfész

Ha az óra és a telefon csatlakoztatva van, tartsa lenyomva a "keresés" 
gombot a telefon megkereséséhez.

Eszközkereső felület

 Beállítási felület

Érintse meg a képernyő felületét az alsó menübe való belépéshez, ahol 
megtalálja az összes szükséges beállítást (kikapcsolás, információ, 
visszaállítás, fényerő).
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Fényerő beállítása: Érintse meg a képernyőt a fényerő szintjének (4 
szint) módosításához.

Verzió információ: Ezen a felületen láthatja a szoftver verzióját és a 
Bluetooth verziót.

Visszaállítás: Érintse meg és tartsa lenyomva három másodpercig a 
képernyőt ezen a felületen, az összes karkötő adat törlődik, és az APP 
adatok azon a napon törlődnek (a többi előzményi adat megmarad).

Stop: Ezen a felületen nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 
karkötő leállításához, és a karkötő egyszerre becsukódik és rezeg.

Indítás: az indításhoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot

Fényerő beállítása: Érintse meg a képernyőt a fényerő szintjének (4 
szint) módosításához.

Verzió információ: Ezen a felületen láthatja a szoftver verzióját és a 
Bluetooth verziót.

Visszaállítás: Érintse meg és tartsa lenyomva három másodpercig a 
képernyőt ezen a felületen, az összes karkötő adat törlődik, és az APP 
adatok azon a napon törlődnek (a többi előzményi adat megmarad).

Stop: Ezen a felületen nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 
karkötő leállításához, és a karkötő egyszerre becsukódik és rezeg.

Indítás: az indításhoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot

Ha az óra és a mobiltelefon csatlakoztatva van, nyissa meg a zene 
vezérlését, nyomja meg a lejátszás gombot a zene lejátszásához, 
szüneteltetheti, elérheti az előző dalt, a következő dalt.

Zene vezérlés

Töltési módszer

Először vegye ki a karkötőt, és töltse fel a készüléket a megfelelő 
töltővel.Töltés közben a karkötő automatikusan elindul.A töltési 
módszer a következő: Igazítsa a töltő két érintkezőjét a karkötő hátulján 
lévő töltési pozícióhoz. A mágneses töltőaljzat automatikusan rögzül, és 
a másik vége csatlakozik a szokásos USB töltő interfészhez, csakúgy, 
mint az alábbi képen.
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Alkalmazás telepítése

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a "GloryFit" 
alkalmazásra a Google Store-ban vagy az App Store-ban.

Eszközkövetelmények: iOS 9.0 vagy újabb,  Android 4.4 vagy újabb, 
támogatja a Bluetooth 5-et.

Csatlakoztassa az eszközöket

Az óra első használatakor csatlakoznia kell a kalibrációs alkalmazáshoz. 
Ha az alkalmazás sikeresen csatlakozik, be kell állítania a személyes 
adatokat.
Ha a kapcsolat sikeres, a karkötő automatikusan szinkronizálja az időt, 
különben a lépés és az alvásszám adatok pontatlanok lesznek.
A mobilalkalmazás sikeres beállítása után kattintson az eszköz ikonra.
 

Add Device (iOS) / Ad d Device (Android)

Kattintson a jobb felső sarokban található keresés ikonra

Kattintson az "Device connection" elemre
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Bluetooth-kapcsolat: Miután a párosítás sikeres volt, az alkalmazás 
automatikusan elmenti a karkötő Bluetooth-címét.
Amikor az alkalmazás nyitva van vagy a háttérben fut, akkor 
automatikusan keres és csatlakozik a karkötőhöz.

Adatszinkronizálás: manuálisan húzza a szinkronizációs adatokat az 
APP főoldaláról; a karkötő offline tárolhatja az adatokat 7 napig.
Minél több adat, annál hosszabb a szinkronizálási idő, annál hosszabb 
ideig tart körülbelül 2 perc.
A szinkronizálás befejezése után egy "szinkronizálás befejeződött" kérés 
érkezik.

Óvintézkedések

1. Kérjük, kerülje az erős hatásokat, a rendkívüli hő és napsugárzást.
2. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az ászt.
3.  Ezt az órát egy 5V-1A töltővel töltik. 
Szigorúan tilos a túlfeszültségellátást töltésre használni.
4.  Az óra működési környezete 0 ° ~ 45 °.
Tilos a tűzbe dobni, hogy ne okozzon robbanást.
5. Amikor az óra nedves, kérjük, mielőtt betöltené, puha ruhával 
szárítsa meg.
Ha az óra / töltő érintkezői korrodálódtak, alkohollal meg lehet őket 
tisztítani.
6. A termék tisztításához ne használjon vegyszereket, például 
benzint, tisztító oldószereket, propanolt, alkoholt vagy rovarirtót.
7. Ne használja ezt a terméket nagyfeszültségű és nagy mágneses 
térben.
8. Ha érzékeny a bőre vagy túl szorosan viseli a karkötőt, és 
észreveszi a bőrkiütések megjelenését, akkor egy ideig ne használja 
az órát.
9. Kérjük, előzetesen törölje le a csuklócseppeket a csuklójáról. 
Az öv hosszú ideig ki lehet téve szappannak, izzadásnak, 
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