
ekran dotykowy

Kabel ładowania

Kabel ładowania

czujnik tętna

Pasek

przycisk włączania
(naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund aby
włączyć.)
Naciśnij przycisk aby
wybudzić ekran lub
wrócić do poprzedniego
ekranu.

1. Informacje o produkcie

2. Noszenie

3. Połączenie i parowanie

Załóż opaskę około jednego palca od kości nadgarstka
i wyreguluj opaskę w wygodnej pozycji.

1. Zeskanuj kod QR z wyświetlacza zegarka (Settings-APP
Download) za pomocą telefonu, i zainstaluj Aplikację GloryFit.
Możesz również zeskanować kod poniżej. 

Podpowiedź: Jeżeli zegarek będzie założony zbyt luźno 
odczyty z czujnika tętna mogą być nieprawidłowe.



2. Po zainstalowaniu aplikacji, otwórz ją i zaloguj się.
Następnie wybierz urządenie (KW66) na ekranie urządzeń.

Porady:
1. W trakcie parowania sprawdź czy funkcja bluetooth jest
włączona aby zegarek mógł połączyć się z telefonem.
2. Jeżeli w procesie parowania nie można znaleźć zegarka
kliknij ustawienia- resetuj na zegarku, następnie spróbuj
ponownie.
3. Jeżeli nadal nie można połączyć zegarka zamknij i otwórz
ponownie aplikację.
4. Sparowanie zegarka pokazują ikony przedstawione poniżej.

1. Otwórz panel sterowania: przesuń palcem po ekranie w dół
od góry.
2. Otwórz wiadomości/ powiadomienia: Przesuń palcem po
w górę od dołu.
3. Otwórz główne menu: przesuń palcem po ekranie od lewej
do prawej. (uwaga: na innych ekranach przesuń palcem
od lewej do prawej aby powrócić do poprzedniego.)
4. Otwórz ekran stanu: przesuń palcem po wyświetlaczu od 
prawej do lewej.
5. Szybka zmiana wybierania: naciśnij i przytrzymaj ekran przez
3 sekundy, zegarek zawibruje raz. Następnie możesz przesuwać
palcem w lewo lub w prawo aby wybrac tarczę.
6. Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez
5 sekund aby włączyć. (wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy, gdy wyświetlacz jest włączony
musisz potwierdzić czy wyłączyć).
7. Szybkie wstrzymywanie/kontynuowanie sportu: naciśnij
przycisk zasilania.
8. Naciśnij przycisk zasilania aby wrócić do ekranu głównego.
  

Połączonenie połączone

Uwaga: Stan baterii jest wyświetlany w 5 różnych poziomach na zegarku
(0%, 25%, 50%, 75%, 100%)



13 trybów sportowych:
bieganie, chodzenie, jazda
na rowerze, alpinizm, joga,
skakanka, tenis, koszykówka,
badminton, piłka nożna,
rugby, tenis stołowy.

W bieganiu, chodzeniu,
alpiniźmie i innych, można
kliknąć ekran aby wyświetlić
dane sportowe (kroki, tempo,
kalorie, dystans itp)

Ekran stanu:
Kroki, dystans i kalorie będą
szczegółowo zapisane
i wyświetlane na zegarku.

Monitor pracy serca: zegarek
będzie stale śledzić twoje tętno
przez 24 godziny na dobę. Opcję
tą należy włączyć “heart rate
monitoring”. Dostępna jest
również historia twoich 
pomiarów w aplikacji mobilnej.
Uwaga: ta funkcja ma wpływ 
na zużycie baterii.

5. Funkcje



Sen: zegarek będzie monitorował
twój sen od 18:00 do 11:59
następnego dnia.
Uwaga: dane dotyczące snu na
zegarku dostępne są do 18:00
każdego dnia. Historię możesz
sprawdzić w aplikacji.

Muzyka: Możesz używać zegarka
do sterowania muzyką w 
twoim telefonie. Zegarek jest
kompatybilny z wbudowanym
odtwarzaczem muzyki
w telefonie i może nie działać
z aplikacjami zewnętrznymi.

Stoper: Zegarek ma wbudowaną
funkcję stopera.

Wiadomości: Zegarek będzie
odbierał i wyświetlał teksty/
wiadomości/ powiadomienia
z twojego telefonu.

Ustawienia: Możesz wyłączyć
lub zresetować zegarek
z poziomu ustawień oraz 
sprawdzić informację o zegarku.

1. Umieść zegarek na ładowarce magnetycznej, upewnij się, że styki ładowania
z tyłu zegarka są dobrze połączone. Zegarek będzie w pełni naładowany
w około 3,5h.
2. Podłącz kabel ładujący do standardowej ładowarki USB zakupionych 
za pośrednictwem o�cjalnych kanałów sprzedaży. Napięcie wyjściowe
wynosi 5V a prąd wyjściowy 1A.
3. Jeżeli zegarka nie można włączyc po nieużywaniu go przez długi czas,
wyczyść styki ładowania podczas ponownego użycia w celu usunięcia 
potu lub wilgoci.

Uwaga: jeżeli nie używasz zegarka zbyt często, naładuj go raz w miesiącu.

6. Ładowanie



Wyświetlacz

Ekran dotykowy

Materiał skorupy

Materiał Paska

Bateria i żywotność
baterii

Przyciski

Ładowanie

Wodoodporność

1.28cala TFT 240*240

Pojemnościowy, w pełni dotykowy

Cynk z powłoką próżniową

Guma silikonowa

Bateria litowo- polimerowa 340mAh

Czas czuwania ok. 30 dni

Czas pracy: 7 dni (wszystkie funkcje włączone)

Przycisk zasilania na boku

Ładowanie magnetyczne

1. Zegarka nie można połączyć z aplikacja lub nie można go znaleźć.
- Sprawdź wersję oprogramowania swojego smartfona. Android 4.4 lub
nowszy, iOS 7 lub nowszy.
- Sprawdź czy zegarek był podłączony do innego telefonu. Jeżeli tak,
najpierw odłącz go od poprzedniego urządzenia.
- Upewnij się, że masz włączoną funkcję bluetooth w swoim telefonie.
- Jeżeli zegarek nadal nie może zostać połączony uruchom ponownie
telefon oraz zegarek.
uwaga: niektóre telefony nie będą chciały połączyć się z zegarkiem w
trybie niskiego poziomu baterii.
2. Nie widzę tekstu/wiadomości na zegarku.
- w pierwszej kolejności upewnij się, że funkcja bluetooth jest włączona
w twoim telefonie a zegarek poprawnie połączony.
Następnie w aplikacji GloryFit włącz “przypomnienia o powiadomieniach.
Upewnij się również czy udzielasz tej aplikacji pozwolenia na działanie
w tle, jeśli nie zezwól na działanie w tle.



3.  Jak zsynchronizować dane z zegarka z telefonem?
- Automatyczna synchronizacja: gdy zegarek jest połączony z aplikacją
automatycznie zsynchronizuje dane.
- Synchronizacja ręczna: po podłączeniu zegarka z aplikacją możesz 
ręcznie zsynchronizować dane przesuwając główny ekran w dół
będąc na stronie głównej.

Uwaga: Jeżeli nie da się zsynchronizować danych wyłącz a następnie włącz
funckcję bluetooth w twoim telefonie.


