
Vandtæt Sport Smartwatch med
Pulsmåler MX21



Specifikationer:
- Displayets størrelse: 1.28" TFT
- Displayets opløsning: 240 x 240
- Forbindelse: Bluetooth 5.0 (BLE)
- Pulsmåler: VC31 b+NTC
- CPU: Realtek 8762c
- G-sensor: STK8321
- Batteriets kapacitet: 180mAh
- Funktionel tid: 7 dage
- Standby tid: 45 dage
- Rating for vandtæthed: IP68
- Mål: 45,8 mm x 9,3 mm
- Remmens materiale: silikone
- System kompatibilitet: iOS 9.0+, Android 4.4+

Produktinformation:
1. Aluminiumslegering
2. Tænd/sluk knap
3. Touchskærm
4. Pulsmåler
5. Kontakter til opladning



Påsætning af rem:

App Download & Parring:
1. Scan den følgende QR-kode for at installere "GloryFit" App’en, eller download
"GloryFit" fra App Store, eller Google Play for at installere den.

2. Registrer dig og log in på din app-konto.
3. Åben App’en for at forbinde din enhed. Sørg venligst for, at Blueetooth på din
smartphone hele tiden er tændt.
- Trin 1: Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon
- Trin 2: Åpen "GloryFit" app’en, tryk på "Select device", og tilslut den

Smartwatch-betjening:
1. Tryk på knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at tænde eller slukke, eller lav et
kort tryk for at vende tilbage til hovedmenuen
2. I hovedmenuen, tryk og hold knappen nede i f 3 sekunder for at skifte baggrunden
3. I hovedmenuen, stryg nedad for at se Bluetooth, batteriniveau, og menuen for
genveje
4. I hovedmenuen, stryg opad for at se indgående beskeder, og tap for at læse
5. I hovedmenuen, stryg til højre for at se funktionslisten
6. I hovedmenuen, stryg til venstre for at se de almindelige funktioner



Smartwatch funktioner:
1. Hovedmenu/baggrund
- Langt tryk i 3 sekunder for at skifte baggrunden for hovedmenuen
2. Træningsstatus
- Registrer nuværende gåede skridt, distance, og kalorier i real time
3. Monitorering af kropstemperatur
- Skift til interfacet for kropstemperatur for at måle temperaturen på kroppens overflade,
og den faktiske kropstemperatur i real-time
4. Monitorering af puls
- Skift til interfacet for pulsmåling, så bliver den nuværende puls automatisk målt, stryg
for at afslutte målingen. Real-time pulsmåling kan aktiveres eller deaktiveres i App’en.
5. Monitorering af iltmætning i blodet
- Tryk på monitorering af iltmætning i blodet for at starte målingen. Uret vibrerer for at
markere at målingen er udført
- Det nuværende høje og lave tryk kan måles i real-time, og kan synkroniseres med
app’en
7. Søvnovervågning
- Skift til interfacet for søvnovervågning for at se sidste nats søvn. Når du falder i søvn
med uret på, registreres den dybe søvn, den lette søvn, og den samlede søvn
automatisk.
8. Vejr
-  Når den er tilsluttet app’en, vil vejrforholdene for den pågældende dag og næste uge
blive vist.
9. Påmindelse of beskeder
- De seneste 8 beskeder bliver gemt, tap for at læse, eller klik for at slette
10. 24 sportstilstande
- Tap på sportstilstand for at komme til sportslisten, tap på den valgte sportstilstand for
at begynde målingen, stryg til højre for at pause, stoppe eller fortsætte
11. DND-tilstand (forstyr ikke)
- DND-perioden kan indstilles i app’en. Tilstanden kan aktiveres eller deaktiveres på
uret.
12. Indstilling af lysstyrke
- Tap på "+" og "-" for at indstille lysstyrken. Du kan vælge mellem 4 niveauer
13. Find telefonen
- Tap på Find telefon, så ringer telefonen som en påmindelse, uden at skærmen lyser
op



14. Indstilling
- Baggrundsvalg, om, luk ned, gendan
15. Musikbetjening
- Afspil musik på telefonen, tap for at betjene fra uret, pause/spil, forrige, næste
16. Stopur
- Tap for at tilgå stopuret, og klik for at starte. Stopuret kan sættes på pause, fortsæt,
eller nulstil
17. Nedtælling
- Tap for at tilgå nedtælling, vælg tid eller stryg opad for at indstille nedtællingstiden
18. Lommelygte
- Tap for at aktivere lommelygten, og stryg til højre for at forlade
19. Andre påmindelser
- Indgående opkald, beskeder, alarm, stillesiddende tid, et mål er nået


