
Vanntett smartklokke med pulsmåling
Q26

Spesifikasjoner:
- Skjerm: 1,7 "TFT (240x280p)
- Tilkobling: Bluetooth 5.0
- Batterikapasitet: 180mAh
- Vanntett vurdering: IP68
- Systemkompatibilitet: Android 4.4+, iOS 9.0+
- App som kreves: GloryFit
App Nedlasting og sammenkobling:
1. Skann QR-koden eller gå til App Store / Google Play for å laste ned og installere
"GloryFit"



2. Etter at appen er lastet ned, start ny brukerregistrering eller tredjeparts pålogging
med grunnleggende personlig informasjon
3. Start tilkobling med klokken
4. Når tilkobling er fullført, start innstillingen av funksjonen i appen basert på
individuelle vaner.

Grunnleggende funksjoner:

1. Hovedgrensesnitt / tema
- Trykk lenge i 3 sekunder for endre tema på hovedgrensesnitt
2. Treningsstatus
- Registrer gjeldende skritt, avstand, kalorier i sanntid
3. Kroppstemperatur overvåking
- Bytt til kroppstemperatur-grensesnittet for å måle kroppens overflatetemperatur og
faktiske kroppstemperatur i tid



4. Pulsmåling
- Bytt til grensesnitt for pulsmåling, og den nåværende pulsen vil automatisk bli målt,
sveip for å avslutte målingen. Pulsmåling i sanntid kan aktiveres eller deaktiveres i
appen.
5. Overvåking av oksygenmetning
- Trykk på oksygenmetning i blodet for å starte målingen, klokken vil vibrere for å
minne om at målingen er fullført.
6. Blodtrykksovervåking
- Gjeldende høyt og lavt trykk kan måles i sanntid, og kan synkroniseres til appen
7. Søvnovervåking
- Bytt til søvnovervåkingsgrensesnitt for å sjekke søvnen i går. Når du sovner med
klokken, blir dyp søvn, lett søvn og totale sove timer automatisk registrert.
8. Vær
- Når den er koblet til appen, vises værforholdene for den dagen og neste uke.
9. Påminnelse om melding
- De siste 8 meldingene blir lagret, trykk for å lese eller klikk for å slette
10. 24 sportsmodus
- Trykk på sportsmodus for å gå inn i sportslisten, trykk på valgt sportsmodus for å
starte målingen, sveip til høyre for å pause, stoppe eller fortsette
11. DND-modus
- DND-periode kan stilles inn i appen, modus kan aktiveres eller inaktiveres i klokken
12. Lysstyrke-justering
- Trykk på "+" og "-" for å justere lysstyrken, fire tilgjengelige nivåer
13. Finn telefon
- Trykk på Finn telefon og telefonen vil ringe som påminnelse uten å lyse opp
skjermen.
14. Innstilling
- Tema, om, avslutning, tilbakestilling
15. Musikkontroll
- Spill av musikk på telefonen, trykk for å kontrollere på klokken, pause / spill, forrige,
neste
16. Stoppeklokke
- Trykk for å få tilgang til stoppeklokke og klikk for å starte, stoppeklokke kan pauses,
fortsettes eller tilbakestilles
17. Nedtelling
- Trykk for å få tilgang til Nedtelling, velg tid eller sveip opp for å stille nedtellingstid
18. Lommelykt
- Trykk for å aktivere lommelyktsmodus og sveip til høyre for å avslutte
19. Andre påminnelsesfunksjoner
- innkommende samtaler, melding, alarm, stillesittende, måloppnåelse

Lading:
1. Lad klokken via ladekabelen og sørg for at kontaktpinner er godt kontaktet.



2. Bruk kvalifisert adapter med utgangsspenning på 5V og utgangsstrøm på 0,5A
eller høyere.
3. Hvis du ikke bruker klokken på lang tid, kan det hende at ladeikon ikke vises før
du
lader klokken i løpet av 1 minutt.
4. Vennligst hold pogo-pinnene tørre.

Stroppinstallasjon:


