W11L Akıllı Saat
Kullanma Kılavuzu

01 Saati Düzgün Şekilde Takma
Günlük rahat kullanım için lütfen saati takmadan önce
uygun konuma getirin ve sıkılığını bileğinize göre ayarlayın.
*Aşağıdaki resme bakın.
İpucu: Çok gevşek takılırsa kalp atış hızı verileri etkilenebilir.

02 Akıllı Saati Telefon İle Eşleştirme
Sağ kısımda bulunan tuşa uzun basarak saati
açabilirsiniz. Sonrasında ana ekranda üstten aşağıya çekip
ana çıkan arayüzde ayarlar simgesine tıklayın ve QR kod
menüsüne girerek QR kodu görüntüleyin. QR kodu
telefonunuza taratarak uygulamayı indirebilirsiniz.

APP GloryFit'i açın, cihaz sayfasına girin ve cihazı seçin.
ardından cihazı yönergeleri izleyerek adımlarla bağlayın.

Not: Eşleştirme sırasında akıllı telefonun BT ayarının açık
olduğundan emin olun. Eğer yine de eşleşmez ise saati kapatıp
açarak tekrar deneyebilirsiniz.

03: SAAT NASIL KULLANILIR?

A- Ekranı Yukarıdan aşağıya kaydırırsanız kısayol penceresi açılır

B- Ekranı aşağıdan yukarı kaydırırsanız bildirimler menüsü açılır

C- Ekranı soldan sağa kaydırırsanız menüyü açarsınız

D- Ekranı sağdan sola kaydırırsanız ana işlevler menüsünü açarsınız.

E- Saat ekranına 3 sn basılı tutup arayüz seçme ekranını açabilirsiniz.
Sağa sola kaydırıp istediğiniz görünümü seçin ve üzerine tıklayın. İşte yeni
arayüzünüz hazır.

F - Açma kapatma tuşuna 3 sn basılı tutunca gelen ekranda tik işaretine
basarsanız saat kapanacaktır.

G- Kronometre sayfasında duraklatmak veya devam etmek için
güç düğmesine basın.

H- Güç Düğmesi: Güç düğmesine herhangi bir menü içerisinde
bastığınızda geri gidersiniz. Ana ekranda bastığınızda ekranı
kapatır uyandırırsınız.

04 Fonksiyonlar

Adımsayar: Günlük adımları,
kaloriyi ve mesafeyi
kaydeder; Geçmiş veri
detayları uygulamada
görüntülenebilir.

Kalp Ritmi Ölçer: Saat 7/24 kalp
ritmi ölçer ve bilgileri uygulama
üzerinden takip edebilirsiniz.

Kandaki Oksijen Oranı Sp02
Cihaz kanınızdaki oksijen oranını
ölçebilir.
Not: Veriler referans amaçlıdır.
Tedavi için kullanılamaz.
Spor modları: yürüyüş, koşma,
bisiklete binme, tırmanma,
yoga, atlama, badminton,
dönen bisiklet, mekik. Günlük
kayıtlar ve Geçmiş veriler
uygulamada görüntülenebilir.

Bildirimler: Saat telefonunuza
gelen bildirimleri görüntüleyebilir.

Uyku Takibi: Saat Uyku sürenizi
ve kalitesini takip ederek analiz
edebilir.

Müzik kontrolü: Cihaz ile akıllı
telefonunuzda çalan müziği
kontrol edebilirsiniz.

Kronometre

Ayarlar: Parlaklık ayarı/
Uygulama indirme için QR
kodu/ Cep telefonu bul/
Hakkında
/Fabrikayı geri yükle/Kapat

05 Ana Fonksiyonlar Kısayol Sayfası:

Adımsayar: Günlük adımları,
kaloriyi ve mesafeyi kaydeder.
Geçmiş veri detayları uygulamada
görüntülenebilir.

Nabız Monitörü: 24 saat gerçek
zamanlı kalp atış hızı monitörü.
Günlük kayıtlar ve Geçmiş veriler
uygulamada görüntülenebilir.

Uyku İzleme: Uyku süresini ve
durumunu kaydeder.
Günlük kayıtlar ve Geçmiş veriler
uygulamada görüntülenebilir.

Adet Döngüsü Hatırlatma:
Uygulamadaki kişisel bilgiler
sayfasında cinsiyeti "kadın" olarak
ayarlayın, adet döngüsü işlevini açın.
Güvenli zaman dilimleri, adet dönemi,
yumurtlama dönemi hatırlatıcısı buna
akıllı saatte görüntülenecektir.

06 D iğer Fonksiyonlar
Çalar saat, yerleşik hatırlatıcı, uzaktan kamera kontrolü,
düşük pil hatırlatıcısı, çağrı hatırlatıcısı, akıllı saat bul,
özelleştirilmiş İzle özelliği, 12S/24S zaman formatı, KM/Mil
birim formatı, dil ayarı.

07 Şarj Etme
 Metal pimlerin tamamen bağlı olduğundan emin olarak
şarj kablosunu saat şarj portuna yerleştirin.
 Lütfen yukarıdaki 5V 0,5A olan doğru şarj adaptörlerini
kullanın. Akıllı saat uzun süre kullanılmadıktan sonra
açılamıyorsa, iyi bağlandığından emin olmak için lütfen şarj
metal pimlerini temizleyin.

08 Güvenlik
 Varsayılan donanım kusurları için bir yıl garanti, pil ve
şarj kablosu için yılın yarısı.
 Aşağıdaki nedenler, kusurlara neden olan ücretsiz
garanti hizmetine dahil değildir:
1) Kişisel montaj veya sökme.
2) Kullanım sırasında düşme hasarı.
3) Tüm insan yapımı hasarlar veya üçüncü şahısların
hatası, yanlış kullanım (örneğin: akıllı saatte su, dış kuvvet
kırılması, kullanım sırasında çizilme vb.)

 Satış sonrası hizmet talep edildiğinde, lütfen ayrıntıların
girildiği bir garanti kartı sağlayın.
 Garanti hizmeti için lütfen doğrudan bayilerle iletişime
geçin.

 Lütfen ürünün tüm işlevlerinin fiziksel nesnelere
dayalı olduğunu unutmayın.
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