
Uživatelský manuál

Smart Watch K10



Poznámky:
 
1. Společnost si vyhrazuje právo upravit obsah této p říručky bez dalšího upozornění.
Je normální, že se n ěkteré funkce mohou v různých verzích softwaru lišit.
 
2. Před použitím nabíjejte chytré hodinky nakonfigurovanou nabíje čkou po dobu
 nejméně 2 hodin.
 
3. Před použitím nainstalujte a p řipojte navrhovanou aplikaci a nastavte osobní údaje.
 Postupujte podle níže uvedených pokynů a používejte chytré hodinky správně.

01 Způsob nošení

Noste zařízení na zápěstí vodorovně a nastavte jej do pohodlné polohy.
Níže uvedený obrázek pro informaci.
 
Poznámka: Při měření tepové frekvence noste za řízení o něco těsněji.

Tlačítko napájení

Tlačítko režimu cvičení

02 Stáhněte si aplikaci a párování

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení, posuňte se z hlavního
rozhraní dolů, otevřete nastavení - QR kód aplikace a pomocí mobilního
telefonu naskenujte kód. Nebo m ůžete také naskenovat QR kód níže nebo
vyhledat „GloryFit" v App Store.

2. Otevřete aplikaci (na mobilním telefonu musíte mít aktivovaný BlueTooth),
vyhledejte a vyberte odpovídající za řízení v aplikaci podle pokynů.



Poznámky:
 
1. Během párování nechte Bluetooth zapnuté, aby bylo zajišt ěno
úspěšné připojení.
 
2. Pokud během párování nemůžete zařízení najít, dlouze stiskněte
tlačítko napájení na 3 sekundy, aby se za řízení restartovalo.
Nebo zvolte reset na za řízení a znovu vyhledejte za řízení.

03 Obsluha

a) Hlavní obrazovka: Přejeďte prstem dolů z domovské stránky.

b) Zprávy a notifikace: P řejeďte prstem nahoru z domovské stránky

c) Hlavní nabídka: P řejeďte prstem doprava z domovské stránky.



d) Rozhraní funkcí: Přejeďte prstem doleva z domovské stránky

e) Nastavení ciferníku hodinek: Dlouhým stisknutím ciferníku po dobu
3 sekund a posunutím doleva nebo doprava vyberte.

f) Zapnutí/vypnutí: Dlouhým stisknutím tla čítka napájení na 3 sekundy se
zapne. Na domovské stránce dlouze stiskn ěte tlačítko napájení na
3 sekundy a klepnutím na ✔  vypněte.

g) Návrat k předchozí nabídce/obrazovce Zapnuto nebo Vypnuto: Stiskn ěte
tlačítko napájení.

h) Sportovní klávesová zkratka: Stisknutím níže uvedeného bo čního
tlačítka rychle přepnete do tréninkového rozhraní.

04 Funkce

Trénink:
13 sportovních režimů.
Běh, chůze, cyklistika, horolezectví,
spinningové kolo, jóga, skákání přes
švihadlo, gymnastika, badminton, ping-pong,
plavba na člunu, lehy-sedy a volný trénink.
 
Sportovní záznamy jsou viditelné v aplikaci.



Krokoměr:
 
Zaznamenávejte kroky, vzdálenost a kalorie.
 
Historická data jsou viditelná v aplikaci.

Monitor srdečního tepu:
 
Klikněte a zobrazte srde ční tep v reálném čase.
Automatická detekce generuje histogram,
intervalová jednotka je 10 minut.
 
Historická data a analýzy jsou viditelné v aplikaci.

Monitor kyslíku v krvi:
 
Změřte krevní tlak. Historická data a analýzy jsou
viditelné v aplikaci.
 
(Krevní kyslíkový test trvá 45 sekund,
než zobrazí skutečná data a data nelze
použít pro lékařské účely)

Počasí:
 
Po připojení k aplikacise zobrazuje denní po časí
a předpověď počasí na další čtyři dny.

Monitor spánku:
 
Zaznamenávejte denní dobu spánku a délku
hlubokého nebo lehkého spánku.
 
Záznamy historie jsou viditelné v aplikaci.

BT Music Control:
 
Dálkové ovládání hudebního p řehrávače mobilního
telefonu,
 
Přehrát / Pozastavit / Přepnout na p ředchozí
nebo další skladbu.



Zpráva:
 
Oznámení a zobrazení osmi nejnovějších zpráv na
hodinkách.
 
Zapnutí/vypnutí připomenutí SMS a p řipomenutí
aplikace SNS v aplikaci.

Více:
 
Najít telefon, stopky, časovač.

Nastavení:
 
Vypnout / Resetovat / Jas / Stažení aplikace
/ O hodinkách.

05 Další funkce

Chytrý budík, Připomenutí vybité baterie, P řipomenutí hovoru, Najít zařízení,
Ciferník, Přizpůsobit si ciferník, Formát času 12 hodin / 24 hodin,
Nastavení jednotek, Zvednutím ruky aktivujte displej,P řipomínka dosaženého
cíle.

06 Nabíjení

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu hodinek a ujist ěte se, že jsou
správně připojeny.
 
2. Použijte prosím správné nabíjecí adaptéry, které jsou 5V 1A.

Poznámka: Pokud chytré hodinky nelze zapnout poté, co nebyly delší dobu
používány, očistěte nabíjecí konektory, abyste se ujistili, že jsou dob ře připojeny.
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