
Vandtæt Smartwatch med Pulsmåler Q26

Specifikationer:
- Display: 1.7" TFT (240x280p)
- Forbindelse: Bluetooth 5.0
- Batterikapacitet: 180mAh
- Vandtæt certifikat: IP68
- Systemkompatibilitet: Android 4.4+, iOS 9.0+
- Påkrævet app: GloryFit



Download af app og parring:
1. Scan QR-koden eller gå ind på App Store / Google Play, for at downloade og
installere "GloryFit".

2. Efter at du har downloadet appen, skal du oprette en konto eller bruge et tredjeparts
login med de basale, personlige informationer.
3. Forbind uret.
4. Når du har forbundet uret skal du gå ind på funktionsindstillinger i appen, som
baserer sig på indviduelle vaner.

Basale funktioner:



1. Primært interface/urskive
- Hold nede i 3 sekunder for at skifte det primære interface
2. Status på din træning
- Følg med i aktuelle skridt gået på din tur, distancen og kalorier i realtid
3. Overvågning af din kropstemperatur
- Skift til interfacet med måling af kropstemperaturen på overfladen og den faktiske
kropstemperatur
4. Overvågning af hjerterytmen
- Skift til interfacet med en pulsmåler, swipe for at gå væk fra målingerne
Realtidsmåling af hjerterytmen kan aktiveres og deaktiveres i appen
5. Overvågning af iltmætning i blodet
- Klik på overvågning af iltmætning i blodet for at starte målingen, uret vil vibrere når
målingen er færdig
6. Overvågning af blodtrykket
- Det aktuelle høje og lave tryk kan måles i tid og synkroniseres i appen
7. Søvnovervågning
- Skift til søvnovervågningsinterfacet for at tjekke din nattesøvn. Når du falder i søvn
med uret på, vil din dybe søvn, lette søvn og totale antal timer du har sovet blive målt
automatisk
8. Vejr
- Når det forbindes til appen, vil du kunne se vejrforholdene for den pågældende dag og
den næste uge
9. Påmindelser om beskeder
- De seneste 8 beskeder vil blive gemt, klik for at læse eller tryk for at slette
10. 24 sportstilstande
- Klik på sportstilstand for at tilgå sportslisten. Klik på den udvalgte sportstilstand for at
starte målingen. Swipe til højre for at pause, stoppe eller fortsætte.
11. DND-tilstand
- DND-perioden kan indstilles i appen, mens tilstanden kan aktiveres eller deaktiveres
på uret
12. Justering af lysstyrken
- Klik på "+" og "-" for at justere lysstyrken – fire tilgængelige niveauer
13. Find telefon
- Klik på Find telefon og telefonen vil ringe som en påmindelse, men skærmen lyser ikke
op
14. Indstillinger
- Udseende på urskiven, om, sluk, genstart
15. Musikstyring



- Afspil musik på telefonen, klik for at styre det på telefonen, pause/afspil, forrige, næste
16. Stopur
- Klik for at få adgang til stopur og tryk start – stopuret kan pauses, fortsættes eller
nulstilles
17. Nedtælling
- Klik for at tilgå nedtælling - vælg tiden eller swipe op for at indstille nedtællingstiden -
18. Klik for at aktivere lommelygten og swipe til højre for at afslutte
19. Andre funktioner
- Indkommende opkald, beskeder, alarm, stillesiddende påmindelser, opnå dine mål

Opladning:
1. Oplad uret med opladerkablet og sørg for, at dets pogo pins sidder korrekt.
2. Brug en kvalificeret adapter med en output spænding på 5V og en udgangseffekt på
0.5A eller mere.
3. Hvis du ikke bruger uret i længere tid, viser opladningsikonet sig indtil du oplader uret
i mere end 1 minut.
4. Hold venligst altid dets pogo pins tørre.

Montering af remmen:


