
Bruksanvisning for elegant
smartklokke for kvinner med

pulsmåling MK20



Spesifikasjon
- Skjermstørrelse: 1,09 tommer
- Oppløsning 240 x 240
- Vanntett: IP67
- APP -navn: GloryFit
- Bluetooth 4.0 -brikke, kompatibel med Android 4.0 eller nyere og IOS 8.0 eller

nyere
- Lademetode: magnetisk lading
- Brukstid: 7 dager
- Standbytid: 15 dager

Lad opp smartklokke før første gangs bruk. For å gjøre dette må du koble
kabelen til adapteren (ikke inkludert i pakken) eller en datamaskins USB -port. Trykk
og hold inne sideknappen for å slå på smartklokken.

Bruk GloryFit -appen til å synkronisere klokken med smarttelefonen din. Du
kan skanne QR-kodene nedenfor eller søke etter GloryFit appen på Google Play
eller App Store.

Når du laster ned appen, åpner du mobilklienten for å konfigurere personlig
informasjon. Bytt til "Enhet" siden og klikk på koblingsenheten. Søk etter
smarttelefonen din i listen over skannede enheter og par.



Hovedfunksjon grensesnitt
Hovedgrensesnitt / tema
Trykk og hold på berøringsskjermen på hovedgrensesnittet for å gå inn. Skyv

til venstre og høyre for å bytte og klikk for å bekrefte. Urskiven har 3 stiler.

Skritt / distanse / kalori

Se antall skritt som er tatt når som helst på dagen, gangavstand og
kaloriforbruk. Du kan synkronisere den med appen for å se
sportsdataene.

Puls-grensesnitt

Bytt til puls-grensesnitt for å overvåke pulsen i sanntid. Målingen kan
synkroniseres med appen og ha en testrapport.

Blodtrykk-grensesnitt



Bytt til blodtrykk-grensesnitt for sanntidsovervåking. Måledataene kan synkroniseres
med appen og ha en testrapport. Vær oppmerksom på at testresultatene kun er til
referanse og ikke kan brukes som medisinske data.

Oksygenmetning-grensesnitt

Bytt til oksygenmetning-test for å gå inn i deteksjon av
oksygenmetning i sanntid. Testresultater vises direkte på
smartklokken,

Vær-grensesnittet

Vær-grensesnitt viser gjeldende vær, men det må kobles til appen.
Hvis smartklokken er koblet fra over lang tid, blir ikke
værinformasjonen oppdatert.

Stoppeklokke

Klikk på stoppeklokke-ikonet for å starte stoppeklokke-funksjonen og
sveip til høyre for å gå ut av funksjonen.

Melding-grensesnitt

På hovedgrensesnittet, skyv inn i meldingsikonet for å se meldingen.
Klikk for å lese hele meldingen; se meldingen, eller sveip til høyre for
å avslutte.



Sport-grensesnitt
Trykk på knappen på hovedgrensesnittet for å gå inn i sport-grensesnittet.

Skyv til høyre for å gå tilbake til hovedgrensesnittet. Skyv opp og ned for å velge
ønsket modus, og klikk på ikonet for å gå inn. Du kan velge mellom løping, sykling,
svømming, hoppetau, bordtennis, badminton eller tennis.

Innstillingsgrensesnitt

Skyv ned fra hovedgrensesnittet for å gå til innstillingsmenyen. Du
kan velge alternativer Finn telefon, Lysstyrkejustering, Om, og
Innstillinger. Klikk på ikonet for å gå til ønsket funksjon.

Finn telefonen - Hvis du klikker på denne funksjonen, vil telefonen vibrere
eller begynne å ringe når den er paret med telefonen.

Lysstyrkejustering - Du kan velge skjermens lysstyrke ved å klikke på
lysstyrkejustering-ikonet.

Om - Klikk på dette ikonet for å vise modellnummeret til smartklokken og de
fire siste sifrene i Bluetooth-adressen.

Gjenopprett - Klikk på dette ikonet for å gjenopprette smartklokken til
fabrikkinnstillingene.

Slå av - Klikk på dette ikonet for å slå av smartklokken.
Søvnovervåkingsfunksjon - Når du sovner, går smartklokken automatisk i

søvngjenkjenningsmodus. Det vil oppdage når du er i dyp eller lett søvn, hele natten
søvn, våkne tid, beregne søvnkvaliteten. Vær oppmerksom på at søvndata vil bare
være tilgjengelig hvis du bruker smartklokken mens du sover.


