


Instrukcja obsługi Kw66 

01.Przedstawienie produktu 

Ekran Dotykowy Przytrzymaj 
przycisk na 5 
sekund żeby 
uruchomić.   
naćiśnij żeby 
wybudzić 
ekran lub 
powrócic do 
interfejsu.
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02.Noszenie

załóż opaskę w odległości około jednego palca od kości 
nadgarstka i wyreguluj jej opaskę do wygodnej pozycji

03.Łączenie i wiązanie

1. Pobierz) przez QR kod na telefonie komórkowym, oglądaj i wyświetlaj, a następnie 

zainstaluj (Ustawienia-APP aplikacja GloryFlt. Pobierz Możesz i możesz zainstalować 

również zeskanować GloryFit QR z kodu telefonu komórkowego poniżej, aby wyświetlić 

APP. 
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2. Po instalacji aplikacji, otwórz i zaloguj się do GloryFit, a 
następnie wybierz (urządzenie KW66 do dodania) na stronie 
urządzenia, aby je podłączyć

-

Porady:
(!) W trakcie dzwonienia pai sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie 
komórkowym jest włączona, aby zegarek mógł zostać podłączony do 
telefonu komórkowego.
@ Jeśli nie można znaleźć urządzenia w procesie parowania lub nie można 
go podłączyć podczas używania, kliknij

ustawienia>reset na zegarku i spróbuj je sparować ponownie.

jeśli zegarek wciąż nie może zostać odnaleziony,wyłącz i włącz aplikacje

Status połączenia zegarka będzie pokazany jak na poniższym rysunku  

 •• 
Połączony                              Rozłączony
moc baterii zostanie wyświetlona na zegarku jako 5 różnych poziomów

04.Operacje 
1. Otwórz panel sterowania: Przeciągnij ekran po 
głównym wejściu w dół od góry
2. Otwieranie wiadomości / powiadomień: Przeciągnij 
ekran w jednsie w górę od dołu
3. Otwórz menu główne: przesuń palcem po 
głównym interfejsie od lewej do prawej (Uwaga: w 
przypadku innych interfejsów przesuń palec od lewej 
do prawej, aby powrócić do poprzedniego interfejsu)
4. Otwórz interfejs stanu: przesuń palcem po ekranie 

głównym interfejsie od prawej do lewej

5. Szybka zmiana wybierania: naciśnij i przytrzymaj 
interfejs wybierania przez 3 sekundy, a zegarek raz 
wibruje; następnie możesz przesunąć palcem w lewo 
lub w prawo, aby wybrać tarczę.
6. Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 
przez 5 sekund, aby go włączyć (Wyłącz: musisz 
nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, gdy 
wyświetlacz jest włączony, aby wybrać, czy wyłączyć)
7. Szybkie wstrzymywanie / kontynuowanie sportu: 
Naciśnij przycisk zasilania.
8. Naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do strony 
głównej (Uwaga:
Jeśli jesteś na interfejsie poziomu 2, wrócisz do 
poziomu
1 interfejs).
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13 trybów sportowych 
(bieganie, spacery, jazda na 
rowerze, alpinizm, joga, 
skakanie, tenis, baseball, 
koszykówka, badminton, 
piłka nożna, rugby, tenis 
stołowy)

W trybach biegania, 
chodzenia, alpinizmu i innych 
trybach sportowych możesz
kliknąć ekran, aby wyświetlić 
dane sportowe (kroki, tempo, 
kalorie, dystans iTrwanie). 

Monitor tętna: zegarek będzie 
stale śledzić tętno przez 24 
godziny (należy włączyć opcję
„Tętno
monitorowanie H w aplikacji 
na początku), możesz również
przeglądać historyczne dane 
tętna w aplikacji.
Uwaga: gdy ta funkcja jest 
włączona, zużycie energii 
wzrośnie, a żywotność baterii 
zostanie zmniejszona.

Interfejs stanu: kroki, dystans 
i kalorie będą szczegółowo 
rejestrowane i wyświetlane 
na zegarku każdego dnia. 
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• 
Sen: zegarek będzie 
monitorował stan snu od 18:00 
do 11:59 następnego dnia. 

Uwaga: dane dotyczące snu na 
zegarku będą usuwane codziennie 
o godzinie 18:00. Ale nadal możesz 
sprawdzić historyczne dane 
dotyczące snu w aplikacji Gloryfit.

• 
Muzyka: Zegarek może służyć do 
sterowania odtwarzaczem muzyki w 
telefonie komórkowym, można go 
używać do odtwarzania / 
wstrzymywania lub pomijania 
utworów (jest kompatybilny tylko z 
wbudowanym odtwarzaczem 
muzyki w telefonie komórkowym, 
może nie być kompatybilny z
odtwarzacz innej firmy, a głośności 
nie można regulować na zegarku)

• 
Stoper: Zegarek może służyć
do liczenia czasu (przesuń
palcem w prawo po 
naciśnięciu przycisku pauzy, 
aby wyjść i powrócić do 
poprzedniego menu)

• 
Wiadomość: Zegarek 
będzie odbierał i 
wyświetlał SMS-y / 
wiadomości / 
powiadomienia z mediów 
społecznościowych z 
Twojego telefonu

• 
Ustawienie: Możesz wyłączyć 
lub zresetować zegarek z
ustawień, a także sprawdzić 
informacje o zegarku i kodzie 
QR do pobrania aplikacji.

06.Ładowanie 

1. 1. Umieść zegarek na magnetycznej ładowarce, upewnij się, że styki ładowania z tyłu 
zegarka są całkowicie zaadsorbowane na metalowych stykach ładowarki. Można go w pełni 
naładować w ciągu około 3,5 godziny.
2. Podłącz kabel ładujący do standardowej ładowarki USB zakupionej za pośrednictwem 
oficjalnego! kanały. Napięcie wyjściowe wynosi SV, a prąd wyjściowy 1A.
Jeśli zegarek nie może zostać włączony po dłuższym okresie nieużywania, należy przetrzeć
styki ładujące kabiny ładującej podczas ponownego jej używania, aby usunąć pozostałości 
potu lub wilgoci.
3. Uwaga: (jeśli nie używasz zegarka często, ładuj go raz w miesiącu.
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07 .Podstawowe Parametry 

Parametry sprzętowe 

wielkość 1.28inch TFT 240*240 

ekran dotykowy W pełni dotykowy ekran 

Bluetooth BT5.0 

Materiał skorupy Stop cynku z powłoką próżniową
Opaska Guma silikonowa 

Battery and 
340mAh lithium bateria polimer 

Standby czas>30 dnibattery life 

 7 dni ze wszystkimi funkcjami

Przycisk Przycisk włączania po boku 

Ładowanie Magnetyczne Ładowanie 

Wodoodporność IP68 poziom wodoodporności 

OS.FAQ 

1. Zegarek nie może być połączony z aplikacją (lub zegarek nie może zostać 
znaleziony przez aplikację)
P;) Upewnij się, że wersja oprogramowania Twojego smartfona jest na 
Androidzie 4.4 lub iOS 7.0.
@ Sprawdź, czy zegarek był podłączony do innego telefonu, czy nie, jeśli 
tak, najpierw odłącz go.
@ Upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie jest włączona. (Jeśli 
nadal nie działa, zalecamy zamknięcie wszystkich innych aplikacji i ponowne 
otwarcie funkcji Bluetooth)
@ Jeśli zegarek nadal nie może być podłączony nawet po wykonaniu 
powyższych czynności, zamknij aplikację Gloryflt i uruchom ponownie 
telefon komórkowy i zegarek.
* Uwaga: niektóre smartfony nie będą połączone z zegarkiem w trybie 
niskiego poziomu baterii.

2. Na zegarku nie widać żadnego SMS-a / wiadomości

3. (!) Najpierw upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym i 
sprawdź, czy zegarek jest pomyślnie połączony z telefonem za pośrednictwem aplikacji 
GloryFlt. Następnie włącz • Przypomnienia o powiadomieniach • w

4. APP.
@Następnie sprawdź, czy zezwalasz tej aplikacji na dalsze działanie w tle na telefonie 
komórkowym. Jeśli nie, pozwól mu działać w tle.

5. @ A także sprawdź, czy wiadomość może pojawić się na pasku powiadomień telefonu, czy 
nie. Jeśli nie. proszę pozwolić, aby powiadomienia APP pojawiały się na pasku powiadomień
w ustawieniach systemu: Ustawienie - Powiadomienia - Styl powiadomień - Zaznacz

6. „Banery •.
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© Jeśli wiadomości nadal nie mogą być wyświetlane na zegarku nawet po
próbując wykonać powyższe kroki, zamknij aplikację GloryFlt i uruchom ponownie telefon 
komórkowy i zegarek.
3. Jak zsynchronizować dane zegarka z telefonem?
@ Automatyczna synchronizacja: gdy zegarek jest podłączony do aplikacji, automatycznie 
synchronizuje dane;
@ Synchronizacja ręczna: Po pomyślnym podłączeniu zegarka do aplikacji można ręcznie 
zsynchronizować dane, przesuwając ekran w dół ze strony głównej aplikacji lub interfejsu 
danych;
@ Jeśli danych nie można zsynchronizować, spróbuj ponownie wyłączyć i włączyć funkcję 
Bluetooth w telefonie komórkowym lub ponownie uruchomić telefon komórkowy;
(Uwaga: w przypadku jakichkolwiek typowych problemów w działaniu, proszę zapoznać się z 
Powszechnym problemem w Moim profilu aplikacji, który może pomóc w rozwiązaniu 
niektórych problemów) Jak pokazano na poniższym rysunku:
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UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu 
zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 
domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z 
instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma 
jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli urządzenie 
to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić
wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmien orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV
o pomoc

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do 
korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym 
dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń i
2 to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane 
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie. 
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