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Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku 
        a uschovejte ji pro budoucí použití.

Představení produktu

Dotyková 
obrazovka

Náramek

Nabíjecí port

Snímač srdeční 
frekvence

Nabíjecí kabel

Tlačítko napájení 
(Stiskněte a podržte 
Tlačítko napájení 
Po dobu 5 vteřin 
Pro zapnutí. 
Stisknutím tlačítka 
Napájení probudíte
Obrazovku, nebo 
Se vrátíte na 
Předchozí rozhraní 

Nošení

Noste náramek lehce vzdálený od zápěstí (viz. obrázek)
A upravte těsnost náramku do pohodlné polohy.

Tip: Pokud budete mít řemínek příliš uvolněný, 
může dojít k ovlivnění funkce snímače srdečního tepu.

Propojení s telefonem

1.Nainstalujte aplikaci Glory Fit z obchodu Google Play / App Store.
Nebo naskenujte QR kód na displeji hodinek (Settings-APP 
Download)

Můžete také naskenovat QR kód níže a stáhnout aplikaci z
Z obchodu s mobilními aplikacemi.
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2. Po dokončení instalace aplikace Glory Fit ji spusťte, vytvořte
Si účet a přihlašte se.
3. V menu aplikace najděte Device (Zařízení) a přidejte zařízení
KW66.
.

   Při párování hodinek s mobilním telefonem zkontrolujte 
Zda je na vašem mobilním telefonu povolena funkce Bluetooth, 
Aby bylo hodinky možné spárovat.
   Pokud hodinky nelze v procesu párování najít nebo je nelze 
Připojit během použivání, zvolte na hodinkách „Settings - Reset“
(Nastavení – Obnovit) a zkuste znovu spárovat s mobilním tel.
   Pokud hodinky stále nelze najít, ukončete a znovu otevřete
aplikaci.
   Stav připojení hodinek je uveden na obrázcích níže : 

Tipy:   

Ovládání

1. Otevřete ovládací panel: Přejeďte prstem po obrazovce 
shora dolů
2. Otevřete zprávy / oznámení: Přejeďte prstem po obrazovce
zdola nahoru
3. Otevřete hlavní nabídku: Přejeďte po obrazovce
zleva doprava (Na ostatních rozhraních se posuňte
prstem zleva doprava a vraťte se k předchozímu rozhraní)
4. Otevřete stavové rozhraní: Přejeďte po obrazovce
zprava doleva.
5. Rychlá změna ciferníku: Stiskněte obrazovku po dobu 3
Sekund, jakmile hodinky zavibrují můžete posunutím prstu
doleva nebo doprava vybrat ciferník.
6. Zapnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu
5 sekund jej zapnete. Vypnutí: Musíte stisknout a podržet
tlačítko po dobu 3 sekund když je zapnutý displej, následně
Se vám zobrazí možnost vypnutí hodinek.
7. Pauza sportovních aktivit: Stiskněte tlačítko napájení.
8. Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte na domovskou stránku.
(Poznámka: Pokud jste na rozhraní úrovně 2, vrátíte se na
úroveň 1.)

Poznámka: Stav baterie se na hodinkách zobrazí v 5 různých 
Úrovních nabití (0%-25%-50%-75%-100%)

Nepřipojeno Připojeno

Funkce

13 sportovních režimů 
(Běh, Chůze, 
Jízda na kole, Alpinismus, 
Jóga, Tenis, 
Baseball, Basketbal, 
Badminton, Fotbal, 
Ragby, Stolní tenis)

V běhu, chůzi,  
alpinismu a dalších 
sportovních režimech 
můžete kliknutím na 
obrazovku zobrazit  
sportovní data (kroky,
kalorie, vzdálenost atd.)

Monitor srdečního tepu:
Hodinky budou nepřetržitě 
sledovat váš srdeční tep
po dobu 24 hodin (je třeba
nejprve zapnout
„Sledování srdečního tepu“
V aplikaci), můžete si také
prohlédnout historická data
srdečního tepu v aplikaci.
Poznámka: Pokud je tato
funkce povolena, zvýší se
spotřeba energie a sníží
se výdrž baterie.
 

Stavové rozhraní: Kroky, 
vzdálenost a kalorie budou
každý den podrobně
zaznamenány a zobrazeny
na hodinkách.

Spánek: Hodinky budou sledovat 
Váš spánek od 18:00 do 11:59 
následujícího dne.
Poznámka: Údaje o spánku na
hodinkách budou vymazány
každý den v 18:00. Stále však
můžete zkontrolovat historická 
data o spánku v aplikaci Glory Fit.

Hudba: Hodinky lze použít k 
Ovládání hudebního přehrávače 
Na mobilním telefonu, můžete
Jej použít k přehrávání,
Pozastavování nebo přeskakování
Skladeb (je kompatabilní pouze
S předinstalovaným hudebním 
Přehrávačem na mobilním
Telefonu a nemusí být
Kompatabilní s aplikacemi třetích

Stopky: Slouží k měření času 
(měření lze pozastavit přes
Dotykovou obrazovku, nebo
Stisknutím tlačítka na hodinkách 

Zpráva: Hodinky zobrazují 
Texty, zprávy a notifikace
(např. Ze sociálních médií)

Nastavení: Můžete hodinky 
Vypnout, resetovat nastavení
Nebo zobrazit informace. 

Nabíjení

1. Umístěte hodinky na magnetickou nabíječku, zkontrolujte
Že nabíjecí konektor je správně připojen. Doba nabití se
Pohybuje kolem 3,5 hod.

2. Hodinky vždy nabíjejte pouze přiloženým kabelem, nebo
Kvalitní značkovou nabíječkou kde výstupní napětí je 5V a
Minimální vstupní proud 1A.
Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a jsou delší dobu
Vybité, může trvat několik minut než se po připojení na

Poznámka: Nabíjecí konektory udržujte čisté a suché. 

Základní parametry

Displej
Dotyková obraz.

Materiál těla
Materiál řemínku

Baterie a
Životnost

Tlačítko

Režim nabíjení

Voděodolnost

Pohotovostní doba>30 dní

Provozní doba:7 dní (se všemi funkcemi)

Tlačítko napájení na boku

Magnetické nabíjení

Vodotěsná úroveň IPX8

1.28 palců TFT 240*240
Kapacitní, plně dotyková obrazovka

Zinková slitina s vakuovým pokováním
Silikonová guma

340mAh lithium-polymerová baterie

Hardwarové parametry

Stran. Hlasitost nelze nastavit.

nabíječku začnou nabíjet.
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