
Instrukcja
Otwórz aplikacje mobilną żeby ustawic zegarek

I przejdź do strony urządzenia. Kliknij dodaj urządzenie

Wyszukaj i dopasuj, aby połączyć się z urządzeniem

Wiązanie zakończone

Połączenie bluetooth Aktywacja i ładowanie Obejrzyj instrukcję obsługi instrukcja obsługi zegarka Wprowadzenie do funkcji zegarka

Wprowadzenie do funkcji zegarka Wprowadzenie do funkcji zegarka Wprowadzenie do funkcji zegarka Wprowadzenie do funkcji zegarka

Zeskanuj kod żeby pobrać aplikacje

GloryFit  APP

Zeskanuj poniższy kod qr, aby pobrać i zainstalować klienta 
aplikacji

Ładowanie i aktywacja zegarka

Ładowanie urządzenia do aktywności przed pierwszym 
użyciem; Aby naładować urządzenie, podłącz kabel ładujący 
do zasilacza lub portu USB w komputerze

Górna lewa ikona jest 
czerwona, co oznacza, że 

zegarek nie jest podłączony i 
zajęty

Górna lewa ikona jest zielona, 
co oznacza, że zegarek został 

podłączony i zajęty.

※ 1. Otwórz mobilną usługę lokalizacji i lokalizację aplikacji GloryFit!
2. Otwórz aplikację GloryFit → Urządzenie → Dodaj urządzenie → 
Wyszukaj Bluetooth
i link
※ Nie podłączaj Bluetooth przez tło telefonu, upewnij się, że przez 
APP wyszukaj Bluetooth i link. Jeśli niewłaściwa operacja spowoduje, 
że Bluetooth zegarka będzie zajęty, aplikacja GloryFit nie będzie w 
stanie wyszukać Bluetooth. W tym momencie Bluetooth w tle telefonu 
musi zostać zignorowany i zwolniony. Następnie wróć do aplikacji 
GloryFit, aby wyszukać połączenie.

przesuń w prawo od 

pierwszego ekranu

menu interfejsu

przesuń w prawo od 

pierwszego ekranu

powiadomien

przesuń w lewo od 

pierwszego ekranu

danych aktywnosci

Sprzesuń w dół od 

pierwszego ekranu

wyświetlania strony skrótów

Tryby sportowe
do 9 może być wyświetlanych. Zegarek 
synchronicznie wyświetli odpowiednie dane, 
takie jak tętno, ciepło i przydział prędkości 
ruchu, gdy ruch zostanie uruchomiony. 
Możesz także wstrzymać lub zatrzymać ruch.
Rekord sportowy
Sportowy pierścień śledzi i rejestruje Twoje 
kroki, dystans i kalorie.
Statystyki snu
Włącz wykrywanie snu za pomocą aplikacji, 
aby automatycznie rejestrować dane 
dotyczące snu, w tym całkowity czas snu, 
głęboki sen i lekki sen. Bardziej szczegółową 
analizę informacji i zapisy danych można 
przeglądać w aplikacji.

Tętno, ciśnienie krwi, tlen
Za pomocą zegarka można niezależnie 
wykryć tętno, ciśnienie krwi, wartość tlenu we 
krwi, a ich dane można zsynchronizować z 
aplikacją.

Informacje o pogodzie
Strona pogody wyświetla aktualną pogodę, 
informacje o jakości powietrza, minimalne i 
maksymalne temperatury oraz przesuwa 
jedną stronę, aby wyświetlić podgląd pogody 
na następne trzy dni.

Wiadomość push
Zegarek może akceptować powiadomienia 
wyświetlane na telefonie komórkowym, 
otwierać odpowiednie aplikacje 
społecznościowe, które należy przepchnąć 
przez aplikację, a strona z informacjami o 
zegarku może przechowywać wiele 
wiadomości 

records.

Graj muzykę
Zegarek może sterować muzyką, przełączać 
ostatnią i następną piosenkę, odtwarzać lub 
wstrzymywać muzykę oraz regulować 
głośność.

Latarka
Kliknij, aby wejść, cały interfejs zmieni 
kolor na biały.

Poszukaj telefonu komórkowego
Kliknij ikonę wyszukiwania telefonu 
komórkowego, aby zadzwonić na telefon 
komórkowy.

Stoper
Możesz ustawić czas, uruchomić lub 
zresetować stoper.

Regulator czasowy
Timer może ustawić czas, rozpocząć 
odliczanie czasu lub zresetować.

Ustawienia
Ustawienia zegarka mogą być używane do 
zmiany tarczy, regulacji jasności, 
przeglądania informacji o zegarku, 
wyłączania, restartowania i przywracania 
ustawień fabrycznych.

Cel osiągnięty
Docelową liczbę kroków można dostosować w 
aplikacji. Jeśli łączna liczba kroków w ciągu 
dnia przekroczy docelową liczbę kroków, 
zegarek przypomni o tym

Przypomnienie o telefonie
Po połączeniu urządzenia i aplikacji, jeśli 
zadzwoni telefon, zegarek będzie miał 
interfejs przypomnienia o połączeniu.

Siedzący tryb przypomnienia
Włącz przypomnienie o bezruchu za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej. Możesz 
ustawić okres przypomnienia, a zegarek 
przypomni Ci o wstaniu i poruszeniu się na 
czas.

Wprowadzenie do funkcji zegarka

1. Używanie w mokrych warunkach
Twoje urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że jest 
odporne na deszcz i zachlapanie oraz wytrzyma nawet 
najbardziej spocony trening. UWAGA: Nie pływaj z inteligentną 
bransoletką. Nie zalecamy również kąpieli pod prysznicem z 
opaską; chociaż woda nie zaszkodzi urządzeniu, noszenie go 
24/7 nie daje skórze szansy na oddychanie. Za każdym razem, 
gdy zmoczysz bransoletkę, wysusz ją dokładnie przed 
ponownym założeniem.

2. Korzystanie z szybkiego podglądu
Dzięki szybkiemu podglądowi możesz sprawdzić godzinę lub 
wiadomość z telefonu na swojej inteligentnej bransoletce bez 
naklejania taśmy. Wystarczy obrócić nadgarstek w swoją 
stronę, a na kilka sekund pojawi się ekran czasu.

Wprowadzenie do funkcji zegarka

1. Warunki środowiskowe
Temperatura pracy: 14℉ do 122℉ (-10℃ do 50℃)
Temperatura spoczynku: -4℉ do 140℉ (-20℃ do 60℃)

2.Rozmiar
Pasuje na nadgarstek o obwodzie od 5,5 do 7,7 cala.

3. Utylizacja i recykling
Uprzejmie informujemy, że za właściwą utylizację i recykling Smart 
Bracelet i towarzyszących jej komponentów odpowiada 
konsument. Nie wyrzucaj inteligentnej bransoletki razem ze 
zwykłymi odpadami domowymi, urządzenie inteligentnej 
bransoletki jest uważane za odpady elektroniczne i należy je 
zutylizować w lokalnym punkcie zbiórki sprzętu elektronicznego.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem 
ds. gospodarki odpadami sprzętu elektronicznego lub ze 
sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Przesuń w dół panel harmonogramu zegarka, aby wyświetlić stronę 
skrótów, kliknij, aby wprowadzić ustawienia, a następnie kliknij 
ikonę informacji, aby wyświetlić adres MAC zegarka. Możesz 
określić swoje urządzenie, wyświetlając adres MAC zegarka na 
urządzeniu;
Po pomyślnym powiązaniu zegarka automatycznie połączy się z 
telefonem komórkowym w przyszłości, a dane można odświeżyć 
synchronicznie przez menu rozwijane na stronie danych aplikacji;

04.

Wprowadzenie do funkcji zegarka

Niski poziom baterii
Gdy bateria zegarka jest słaba, zegarek 
wyświetli przypomnienie o niskim stanie 
baterii.

Przypomnienie o alarmie
Za pośrednictwem aplikacji możesz dodać i 
ustawić godzinę alarmu, zsynchronizować 
zegarek, aby wyświetlić godzinę alarmu oraz 
włączyć lub wyłączyć alarm.

przycisk w górę; krótkie naciśnięcie interfejsu wybierania, aby 
wyłączyć;
na ekranie, naciśnij krótko inne interfejsy, aby powrócić do 
poprzedniego interfejsu. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć
Naciśnij przycisk; krótkie naciśnięcie, aby bezpośrednio przejść do 
trybu wielu sportów;




