
Q26 Vedenkestävä Älykello
Sykemittauksella

Tiedot:
- Näyttö: 1,7" TFT (240x280p)
- Liitettävyys: Bluetooth 5.0
- Akun kapasiteetti: 180 mAh
- Vedenpitävyysluokitus: IP68
- Järjestelmän yhteensopivuus: Android 4.4+, iOS 9.0+
- Vaadittava sovellus: GloryFit



App Lataus & Liittäminen:
1. Skannaa QR-koodi tai käytä App Storea/Google Playta ladataksesi ja asentaaksesi
"GloryFit".

2. Kun sovellus on ladattu, aloita uuden käyttäjän rekisteröinti tai kolmannen osapuolen
kirjautuminen henkilökohtaisilla perustiedoilla.
3. Aloita kellon liittäminen.
4. Kun kellon liitäntä on valmis, aloita toimintojen asetus sovelluksessa omien tarpeiden
perusteella.

Perustoiminnot:



1. Pääliitäntä/valitsin
- Paina pitkään 3 sekuntia vaihtaaksesi käyttöliittämän ulkoasua
2. Harjoitustila
- Tallenna nykyiset kävelyaskeleet, matkan ja kalorit reaaliajassa
3. Kehon lämpötilan seuranta
- Vaihda kehon lämpötilan käyttöliittymää mitataksesi kehon pintalämpötilaa ja todellista
kehon lämpötilaa reaaliajassa
4. Sykemittaus
- Vaihda sykemittauksen käyttöliittymään, nykyinen syke mitataan automaattisesti.
Poistu mittauksesta pyyhkäisemällä. Reaaliaikainen sykemittaus voidaan aktivoida tai
deaktivoida sovelluksessa.
5. Veren happisaturaation seuranta
- Napsauta veren happisaturaatiomittausta aloittaaksesi mittauksen, kello värisee
muistuttamaan mittauksen valmistumisesta sitten.
6. Verenpaineen seuranta
- Nykyinen korkea ja matala paine voidaan mitata ajassa ja synkronoida sovelluksen
kanssa
7. Unenvalvonta
- Vaihda unenvalvontaliittymään tarkistaakseen viimeyön unen. Kun nukahdat kelloa
käyttäessäsi, syvä uni, kevyt uni ja kokonaisunitunnit tallennetaan automaattisesti.
8. Sää
- Kun se on yhdistetty sovellukseen kyseisen päivän ja seuraavan viikon sääolosuhteet
näytetään sitten.
9. Viestimuistutus
- Viimeisimmät 8 viestiä tallennetaan. Napsauta lukeaksesi tai napsauta poistaaksesi
10. 24 urheilutilaa
- Napauta urheilutilaa siirtyäksesi lajiluetteloon, napsauta valittua urheilutilaa
aloittaaksesi mittauksen, pyyhkäise oikealle keskeyttääksesi, lopettaaksesi tai
jatkaaksesi
11. DND-tila
- DND-jakso voidaan asettaa sovelluksessa, tila voidaan aktivoida tai poistaa käytöstä
älykellossa
12. Kirkkauden säätö
- Napauta "+" ja "-" säätääksesi kirkkautta, käytettävissä on neljä tasoa
13. Etsi puhelin
- Napauta Etsi puhelin ja puhelin soi muistutuksena ilman, että näyttö syttyisi
14. Asetukset
- Numeron valinta, tietoa, sammutus, nollaus



15. Musiikin ohjaus
- Toista musiikkia puhelimessa, napsauta ohjataksesi sitä kellossa, keskeytä/toista,
edellinen, seuraava
16. Sekuntikello
- Napauta päästäksesi sekuntikelloon ja napsauta aloittaaksesi, sekuntikello voidaan
keskeyttää, jatkaa tai nollata
17. Lähtölaskenta
- Napauta päästäksesi ajastimeen, valitse aika tai pyyhkäise ylös asettaaksesi
lähtölaskenta-ajan
18. Taskulamppu
- Napauta aktivoidaksesi taskulampputilan ja pyyhkäise oikealle poistuaksesi
19. Muut muistutustoiminnot
- Saapuva puhelu, viesti, hälytys, istumismuistutus, tavoitteen saavuttaminen

Lataaminen:
1. Lataa kello latauskaapelin kautta ja varmista, että pogo-nastat ovat hyvin
kosketuksissa.
2. Käytä pätevää sovitinta, jonka lähtöjännite on 5 V ja lähtövirta 0,5 A tai enemmän.
3. Jos et käytä kelloa pitkään aikaan, latauskuvake ei ehkä tule näkyviin ennen kuin
käytät kelloa ja lataat ainakin kelloa 1 minuutin ajan.
4. Pidä pogo-nastat aina kuivina

Rannekkeen asentaminen:


