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01 Vestindo
Para uso diário, use o relógio sobre um dedo longe do
osso do pulso e ajuste a tensão da correia do pulso
para uma posição confortável.
Sugestões: Usar demasiado vagamente pode afetar o
sensor de batimentos cardíacos para recolher os
dados.
Bouton d'alimentation

Touche de raccourcis de sport

02 Ligação e encadernação
1.Pressione longamente o interruptor de alimentação
do relógio para ligá-lo e deslize para baixo a partir da
parte superior no assista a página inicial para abrir as
definições
- Descarregue APP, digitalize o código QR com o seu
telemóvel, descarregue e instale a APP. Também pode
digitalizar o código QR abaixo para o descarregar no
Mobile APP Market e depois instalá-lo.

2. Abra o GloryFit e selecione (Adicionar Dispositivo)
na página do dispositivo e opere seguindo as Dicas
de Ecrã.

Solicitações:
1. Durante o processo de emparelhamento, confirme
se o Bluetooth do seu telemóvel está ligado para
garantir a ligação normal entre o relógio e o
telemóvel.
2. Se o dispositivo não puder ser encontrado durante
o processo de adição de um dispositivo, ou se o
dispositivo não puder ser ligado durante a utilização,
tente premir o botão lateral do relógio durante 3
segundos para desligar e ligar novamente, ou
selecionar o Reset de Fábrica nas Interfaces de
Funcionamento do Sistema do relógio para voltar a
adicionar o dispositivo.

03 Operações
a.Abra o Painel de Controlo: deslize para baixo da
parte superior no assista a página inicial.

b. Abra as informações: passe de baixo para cima no
assista a página inicial.

c. Abra as informações: passe de baixo para cima no
assista a página inicial.

d.Abra a interface do atalho: passe para a esquerda
no assista a página inicial.

e.Acesso rápido à substituição do marcador: prima
longamente a Interface de assista durante 3
segundos, passe para a esquerda para comutação,
clique no mostrador selecionado para completar com
sucesso a definição.

f.Ligar/desligar: Pressione longamente o interruptor
de alimentação durante 3 segundos na interface de
assista.

g. Durante o funcionamento normal, clique no
interruptor de alimentação para voltar ao passo
anterior; quando estiver na Interface de Marcação,
clique no interruptor de alimentação para iluminar o
ecrã/ecrã .

h. Teclas de atalho de movimento: Clique nas teclas
de atalho de movimento na parte inferior do lado
para mudar rapidamente para a Interface da Lista de
Movimento.
04 Fonctions

O exercício suporta 20
padrões motorizados:
caminhada, corrida, corrida
interior, ciclismo, montanhismo, fiação, yoga, corda
saltando, ginástica, saltos,
badminton, ténis de mesa,
futebol, basquetebol, ténis,
hóquei, rugby, remo, sit-ups,
treino gratuito
A análise de informação mais
detalhada e os registos de
dados podem ser vistos na
APP.

Estado: Registem em
detalhe o número de passos,
distância e calorias desse
dia.
A análise de informação
mais detalhada e os registos
de dados podem ser vistos
na APP.

Ritmo cardíaco: monitorize o
ritmo cardíaco em tempo
real. O relógio pode gravar e
mostrar o valor da frequência
cardíaca de 24h ao longo do
dia e monitorizar automaticamente o ritmo cardíaco a
cada 10 minutos.
A análise de informação mais
detalhada e os registos de
dados podem ser vistos na
APP.

Oxigénio no sangue: Teste o
valor atual do oxigénio no
sangue.
A análise de informação mais
detalhada e os registos de
dados podem ser vistos na
APP.
(Os dados são apenas para
referência e não podem ser
usados como base médica)

Clima: Pode apresentar as
condições meteorológicas
atuais e o tempo para os
próximos 4 dias.
As informações meteorológicas só podem ser obtidas
depois de ligada à APP. Se a
ligação for desligada durante
um longo período de tempo,
as informações meteorológicas não serão atualizadas.

Informações do sono: Pode
gravar e exibir o tempo total
de sono e a duração do sono
profundo e do sono leve.
A análise de informação mais
detalhada e os registos de
dados podem ser vistos na
APP.

Controlo de música: Depois
de ligar à APP móvel, o
relógio pode controlar a
música reproduzir/pausa/música anterior/música
seguinte no telemóvel.

Informação: Lembrete de
informação, sincronização do
impulso de notificação no
telemóvel e economizador de
8 lembretes de informação
mais recentes.

Saiba mais: Encontre o seu
telefone/cronómetro/temporizador.

Definições: desligar
/reposição de fábrica/brilho/marcação/DOWNLOAD/sobre nós.

05 Autres fonctions
Lembrete de sedentariness, lembrete do despertador, lembrete de bateria baixa, lembrete de
chamada, relógio de encontrar, encontrar telemóvel,
marcação on-line/marcação personalizada, sistema
de tempo 12/24, configuração da unidade, aumentar
o pulso para iluminar o ecrã, lembrete do ciclo
menstrual, lembrete de realização de objetivos.

06 Carregamento
1.Por favor, coloque o relógio nas tomadas de
carregamento de modo a que os contactos de
carregamento na parte de trás do relógio encaixem
completamente com os contactos metálicos nas
tomadas de carregamento.
2. Ligue o cabo de carregamento a um carregador
USB padrão adquirido através de canais regulares,
com uma tensão de saída de 5V e uma corrente de
saída de 1A.
Nota: Se o relógio não puder ser ligado depois de ter
sido colocado durante muito tempo, limpe os

contactos de carregamento do cabo de carregamento
para evitar o suor ou a humidade quando voltar a
usá-lo.

07 Serviço de Garantia
1.Durante a utilização normal deste produto, em caso
de problemas de qualidade do produto causados
pelo fabrico, materiais, design, etc., o quadro
principal beneficiará de uma garantia gratuita de um
ano a partir da data de compra, e a bateria e o
carregador terão o período de garantia de meio ano.
2. Não é fornecida nenhuma garantia gratuita para
falhas causadas por razões pessoais do utilizador, da
seguinte forma:
(1) Falha causada por desmontagem não autorizada,
modificação do relógio, etc.
(2) Falha causada pela queda acidental durante a
utilização.
(3) Todos os danos causados pelo homem ou devido
a uma falha ou utilização indevida de terceiros (tais
como: a máquina hospedeira cheia de água,
rachaduras de força externa, arranhões nas partes
periféricas, etc.) não estão cobertos pela garantia.
3. Ao solicitar uma garantia gratuita, forneça um
Cartão de Garantia com a data de compra e o
carimbo do local de compra.
4.Ao reparar o produto, leve o produto para a nossa
empresa ou para os pontos de distribuição da nossa
empresa.
5.Todas as funções do produto são baseadas em
objetos físicos.
Pedido de calor:
1. Para garantir o desempenho impermeável do
produto, não desmonte os parafusos da tampa
traseira do relógio sem autorização e não o mergulhe
em água quente, chá quente ou outros líquidos
corrosivos.
2. Este produto contém baterias de lítio e certifique-se
de que o coloca nas estações de reciclagem de
baterias designadas durante a reciclagem do
produto.

Cartão de Garantia
Informação do cliente

Modelo

Vendedor

Nome do cliente

Número
de contato

Linha de vendas

Data da
compra

(selo)

ndereço do cliente
Endereço de vendas
Resumo
Resumo

Fenômeno
de falha

Solução
de problemas

Observações

