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Přepnutím do této interakce zobrazíte aktuální kroky, vzdálenost a stav kalorií. Vzdálenost a 

kalorie jsou kalkulovány a zobrazeny na základě aktuálního počtu kroků chůze, výšky a 

hmotnosti nastavené aplikací. 

2. Rozhraní srdeční frekvence, rozhraní krevního tlaku, rozhraní krevního kyslíku 

Přepněte do rozhraní srdeční frekvence / rozhraní krevního tlaku / krevního kyslíku: Můžete se 

také připojit k mobilní aplikaci a otestovat rozhraní rozhraní srdeční frekvence / krevního tlaku. 

Pokud náramek není správně nošen nebo test selže, zobrazí se rozhraní pro selhání. V režimu 

detekce srdeční frekvence / detekce krevního tlaku / detekce krevního kyslíku. Model srdeční 

frekvence je: VC31, což je dynamická srdeční frekvence v reálném čase a přizpůsobuje se 

různým tónům pleti. 

Opatření pro sledování srdečního rytmu, krevního tlaku, krevního kyslíku: •  

Během testu se rozsvítí LED tepové frekvence na zadní straně náramku: 

• Senzor by měl být v blízkosti pokožky, aby nedošlo k ovlivnění přesnosti testu 

• Udržujte testovanou oblast čistou. Výsledky testu mohou ovlivnit pot nebo skvrny. 

3. Sportovní rozhraní  

Přepněte do tohoto rozhraní a kliknutím na obrazovku vstoupíte do specifického sportovního 

rozhraní, včetně běžecké jízdy, skákání badmintonu, stolního tenisu, tenisu, horolezectví, pěší 

turistiky, basketbalu, fotbalu, baseballu, softballu, volejbalu, kriketu, rügby, amerického fotbal, 



hokej, tanec na kole, jóga, sit-upy, běžecké pásy, gymnastika, veslování, zavírání. skákání 23 

sportů, posuvná obrazovka může přepínat specifické sportovní rozhraní. Stisknutím postranního 

tlačítka se vrátíte, abyste opustili konkrétní cvičební rozhraní. 

4. Informační rozhraní V rozhraní zpráv můžete zobrazit zprávu na jedné obrazovce. Posunutím 

obrazovky otočte stránku. Po zobrazení informací se stisknutím postranního tlačítka vraťte nebo 

ukončete.  

5. Vyhledávací rozhraní Po připojení hodinek a telefonu telefon vyhledáte dlouhým stisknutím 

tlačítka Hledat 

6. Nastavení intervalu Klepnutím na rozhraní funkcí obrazovky vstoupíte do spodního rozhraní 

nabídky pro více funkčních operací. 

Nastavení jasu: Klepnutím na obrazovku vyberte jiný jas. Existují čtyři úrovně jasu. 

Informace o verzi: Kliknutím na rozhraní na obrazovce zobrazíte číslo verze firmwaru a adresu 

Bluetooth náramku. 

Obnovit nastavení: Stiskněte a podržte obrazovku po dobu tří sekund na tomto rozhraní, 

všechna data náramku budou vymazána a data aplikace budou vymazána v den (zbytek 

historických dat zůstane zachován). 

Vypnutí: Na tomto rozhraní stiskněte a podržte náramek po dobu tří sekund, aby se obrazovka 

zatemnila dolů, a náramek bude vibrovat současně. 

Spuštění: stav klíče, spuštění dlouhým stisknutím postranního tlačítka. 

 

7. Ovládání hudby Po připojení hodinek a mobilního telefonu otevřete ovládání hudby, 

stisknutím tlačítka přehrávání přehrajte hudbu, můžete pozastavit, předchozí skladbu, další 

skladbu. 

Způsob nabíjení 

Poprvé vyjměte náramek a nabijte zařízení odpovídající nabíječkou. Při nabíjení se náramek 

automaticky zapne. (Způsob nabíjení je následující: Zarovnejte dva kontakty nabíječky s nabíjecí 

pozicí na zadní straně náramku. Magnetická nabíjecí základna se automaticky uzavře a druhý 

konec se připojí ke standardnímu rozhraní USB pro nabíjení. 

Nainstalujte aplikaci náramku 

Naskenujte následující kód QR nebo vstupte na hlavní trhy aplikací, kde si můžete stáhnout a 

inicializovat „GloryFit“ 

Požadavky na zařízení GloryFit: OS 9.0 a vyšší; Android 4.4 a novější, podporují Bluetooth 5.0 



Připojení zařízení 

Při prvním použití hodinek se musíte připojit k APP pro kalibraci. Pokud je aplikace úspěšně 

přihlášena, musíte nastavit osobní údaje. Po úspěšném připojení náramek automaticky 

synchronizuje čas, v opačném případě bude počítání kroků a spánková data nepřesná. 

 Po úspěšném nastavení mobilní aplikace klikněte na ikonu zařízení Přidat zařízení (OS) / Přidat 

zařízení (Android) 

Klikněte na ikonu vyhledávání v pravém horním rohu 

Klikněte na připojení zařízení 

Připojení Bluetooth: Po úspěšném spárování aplikace APP automaticky uloží adresu Bluetooth 

náramku. Když je aplikace otevřena nebo spuštěna na pozadí, automaticky vyhledá náramek a 

připojí se k němu. 

Synchronizace dat: Ručně stáhněte synchronizační data na domovské stránce APP; náramek 

může ukládat offline data po dobu 7 dnů. Čím více dat, tím delší je doba synchronizace, nejdelší 

je asi 2 minuty. Po dokončení synchronizace se zobrazí výzva „synchronizace dokončena“ 

Funkce připomenutí Funkce připomenutí musí zapnout přepínač připomenutí na stránce 

funkce „Zařízení“ na straně APP a zachovat stav připojení Bluetooth mezi mobilním telefonem a 

náramkem a při příchodu zprávy přerušit připomenutí. 

Připomenutí hovoru: Při příchozím hovoru náramek vibruje a zobrazí se jméno nebo číslo 

hovoru. Pokud aplikace zapne funkci „odmítnutí hovoru“, dlouhým stisknutím obrazovky hovor 

odmítnete. 

Kategorie připomenutí: připomenutí hovoru, připomenutí zprávy, sedavé připomenutí, 

inteligentní upozornění na poplach, režim Nerušit atd 

 

Připomenutí SMS: Při obdržení zkušební zprávy náramek vibruje a zobrazí ikonu připomenutí. 

Klepnutím zobrazíte obsah testovací zprávy Připomenutí aplikačního softwaru: Když obdržíte 

zprávu aplikačního softwaru, náramek vibruje a zobrazí ikonu připomínky. Klepnutím zobrazíte 

obsah WeChat. 

Inteligentní budík: Můžete nastavit tři budíky. Po nastavení bude budík synchronizován s 

náramkem. Inteligentní budík je tichý budík. Když zazní alarm. náramek spustí mírné vibrace a 

podporuje připomenutí budíku offline 

Sedavé připomenutí: Interval připomenutí poruchy je jedna hodina; po připojení, pokud 

uživatel neaplikoval hodinu, náramek vibruje, aby uživateli připomněl cvičení. 



Další připomenutí: Při přijímání dalších informací, například e-mailů. náramek vibruje a zobrazí 

další ikony připomenutí. Klepnutím zobrazíte obsah. 

Připomenutí nabíjení: Pokud je náramek připojen k napájení nebo je nabitá základna, motor 

vibruje. Věnujte pozornost stavu vybití baterie nebo plného nabití. Náramek nevibruje. 

Funkce detekce spánku 

Když usnete, náramek se automaticky rozhodne vstoupit do režimu sledování spánku, 

automaticky detekuje váš hluboký spánek / lehký spánek / probuzení celou noc a vypočítá vaši 

kvalitu spánku: data spánku pouze podporují prohlížení na straně APP v současné době 

Poznámka: Údaje o spánku budou k dispozici, pouze pokud budete nosit náramek ke spánku. 

Ovládání kamery APP strana - Chvění pro fotografování na dálku: Musí být zaručen stav 

připojení Bluetooth 

 

Opatření 

1. Vyjměte prosím náramek ze silného nárazu, odhalijte teplo a expozici 

2. Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte 

3. Tento stroj používá SV 5OOMA pro nabíjení. Je přísně zakázáno používat přes nabíjení 

napájecího zdroje pro nabíjení 

4. Provozní prostředí tohoto stroje je 0-45 Je zakázáno jej řadit do ohně, aby nedošlo k explozi. 

5. Když je náramek mokrý, před nabíjením jej prosím osušte jemným prachem. V opačném 

případě bude korodovat kontakty chargng a způsobit selhání chargine. 

6. Nedotýkejte se chemikálií, jako jsou benzín, čisticí rozpouštědla, proganol, alkohol nebo 

repelenty proti hmyzu. 

7. Nepoužívejte tento produkt ve vysokém napětí a vysokém magnetickém prostředí 

8. Pokud máte citlivou holenní kost nebo máte náramek příliš pevně, můžete se cítit 

nepříjemně. 

9. Včas utřete kapky potu na zápěstí. Popruh může být na dlouhou dobu vystaven mýdlu, potu, 

alergenům nebo znečištěným komponentům, které mu mohou způsobit chycení kůže. 

10. Pokud jej často používáte, doporučuje se náramek dekanovat každý týden. Otřete 

navlhčenou vodou a odstraňte olej nebo prach jemným mýdlem. 

Není vhodné nosit náramek, aby se koupal v horké lázni 



Častý problém 

1. Počkejte příliš dlouho na první testovací srdeční frekvenci? Testování vaší srdeční frekvence 

za nejlepší čas vyžaduje, abyste shromažďovali delší signály na základě různých populací, abyste 

přesně vypočítali svůj srdeční tep. 

2. Co mám dělat, když se připojení Bluetooth nezdaří? (Připojení / opětovné připojení selhalo 

nebo je připojení opět pomalé) 

Zkontrolujte, zda vaše drvice jsou IOS 9.0 a Android 44 a vyšší a podporují bluetooth 5.0 

Vzhledem k problému rušení signálu v bezdrátovém připojení Bluetooth se doba každého 

připojení může lišit, pokud nelze spojení vytvořit po dlouhou dobu, ujistěte se, že se operace 

provádí bez magnetických polí nebo více zařízení Bluetooth. 

 

1. Vypněte a zapněte Bluetooth 

2. Zavřete aplikaci na pozadí telefonu nebo restartujte telefon 

3. Nepřipojujte současně jiná zařízení nebo funkce Bluetooth 

4. Zda aplikace běží normálně na pozadí, pokud není na pozadí, nemusí být připojena. 

Nemůžete najít náramek? Protože náramek není během mobilního telefonu Bluetooth 

prohledáván, ujistěte se, že je náramek napájen a aktivován a není vázán na jiné mobilní 

telefony. Poté zavřete náramek k mobilnímu telefonu. Pokud nefunguje, prosím, po dobu 20 

vteřin připojte mobilní telefon Bluetooth. Poté restartujte telefon Bluetooth 

Proč bych měl při měření srdeční frekvence pevně nosit náramek? Náramek používá princip 

odrazu liahtů Poté, co světelný zdroj pronikne do holeně, sbírá signál odvrácený do senzoru pro 

výpočet vaší srdeční frekvence.  

Proč nedostanou připomenutí, když je zapnuto? Telefon Android: Ujistěte se, že jsou telefon a 

náramek připojeny. Po připojení otevřete odpovídající oprávnění v nastavení phane, povolte 

"Gloryfit APp přístup k příchozím volajícím, textovým zprávám a kontaktům a spusťte" GioryFit 

"na pozadí; pokud je telefon nainstalován Existuje bezpečnostní software, přidejte" Gloryfit " 

"jako důvěryhodnost. Telefon Apple: Pokud po připojení není žádná připomínka, doporučuje se 

restartovat telefon a znovu se připojit. Při opětovném připojení náramku musíte počkat, až 

telefon vyskočí (žádost o spárování Bluetooth), a klikněte na ( Spárováním získáte připomenutí.) 

Je náramek vodotěsný? 



 Podpora IP67 vodotěsná a prachotěsná úroveň standardu OP67 je 35 stupňů vody, hloubka 

vody je 1 metr, namočte do vody po dobu 30 minut), mytí rukou, déšť,  studenou sprchu, mytí 

aut. 

Musí být připojení Bluetooth vždy zapnuto? Existují nějaká data po odpojení? Před 

synchronizací dat jsou data uchována na hostiteli náramku (data mohou být uchována po dobu 

sedmi dnů). Když je spojení Bluetooth mezi mobilním phore a náramkem úspěšné, data 

náramku budou automaticky nahrána do mobilní telefon. Synchronizujte data včas s mobilním 

telefonem 

Poznámka: Pokud zapnete funkci připomenutí příchozích hovorů a textových zpráv, musíte 

zůstat připojeni Bluetooth. Alarm připomenutí podporuje offline. 


