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Producteigenschappen 
Compatibel met: 

Android 5.0 of hoger, iOS 9.0 of hoger 

Operating system: RTL8762DK 

Scherm: 1.32 inch, resolutie 360 x 360 

 

Bedieningswijze 

 

 

Bediening knoppen 
 

Bediening Functie 

Inschakelen/ 3 seconden ingedrukt houden Inschakelen 

Uitschakelen/3 seconden ingedrukt houden Uitschakelen 

Scherm activeren/kort drukken Schermpje aan 

Andere interface/kort drukken Terug naar hoofdmenu 

 

Bediening scherm 
 

Bediening Functie 

Vingerdruk Selecteren/ok 

Hoofdmenu/3 seconden ingedrukt houden Verander achtergrond 

Hoofdmenu/swipe omhoog Berichten 

Hoofdmenu/swipe omlaag Snelmenu 

Hoofdmenu/swipe links Status / hartslag / saturatie / 
lichaamstemperatuur /slaap / weer 

Hoofdmenu/swipe rechts Hoofdmenu 
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Instructies opladen 

 

a. Gebruik de oplaadhouder die bij het product is geleverd om de contacten op de achterkant van de 

horlogekast uit te lijnen om op te laden (zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen voor het 

eerste gebruik. Als de smartwatch bij lage batterij niet normaal kan worden ingeschakeld, laad deze 

dan op voordat u deze gebruikt. Laad deze correct op zoals aangegeven op de afbeelding bovenaan). 

b. Gebruik geen stroomadapter met een uitgaande stroom van meer dan 2A om op te laden. 
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GloryFit app downloaden en installeren 

 

1) Scan om te downloaden en installeren door de QR-code hierboven te scannen 

2) Download en installeer via de app-markt: Android-systeem: zoek naar "GloryFit" APP" via de App 

Store, Google Play, Android Market en andere app-markten om te downloaden en te installeren; IOS-

systeem: zoek naar "GloryFit" APP"" via de App Store om te downloaden en te installeren. 

 

App registratie en login 
Na het openen van de "GloryFit"-app kom je in het registratie-/aanmeldscherm. Je kunt inloggen met 

je e-mailadres of mobiele telefoonnummer en een wachtwoord instellen, of je kunt ook inloggen 

zonder een account (na het inloggen volg je de aanwijzingen om je persoonlijke gegevens aan te 

vullen). 

Opgelet: Het is dus niet noodzakelijk om een account aan te maken om van de app gebruik te 

maken, je kunt deze stap ook overslaan. 

 

Smartwatch verbinden 
Wanneer je de "GloryFit"-app gebruikt om verbinding te maken met de horloge, zet dan de 

Bluetooth van uw telefoon aan, ga naar de "GloryFit"-app en log in, klik vervolgens op "Klik om 

verbinding te maken met het apparaat" -> selecteer "AK35" om verbinding te maken en te koppelen 

(zoals hieronder is weergegeven). Zorg ervoor dat de Bluetooth-adres op het horloge overeenkomt 

met het Bluetooth-adres dat wordt weergegeven tijdens het koppelen. 
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Functies smartwatch 

Achtergrond veranderen 
Druk 3 seconden op de hoofdinterface om het menu van de wijzerplaten te openen, veeg naar links 

en rechts om de hoofdinterface te selecteren en druk lang om te bevestigen. 

 

Eigen foto als achtergrond: Fotoweergave instellen: Ga naar de "GloryFit"-app, klik op "Apparaat" -> 

"Weergave-instellingen" -> Aangepaste weergave -> Fotoweergave instellen. Meer weergave-

instellingen: Ga naar de "GloryFit"-app en klik op "Apparaat" -> "Wijzerplaatinstellingen" -> Dial 

Center. 
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Status 
Als je de horloge normaal draagt, toont de horloge het aantal huidige stappen, de afstand en de 

calorieën (de gegevens van de vorige dag worden automatisch om 0:00 uur elke dag gewist). 

 

 

Sport mode 
Een verscheidenheid aan sportmodi om uit te kiezen: outdoor hardlopen, fietsen, basketbal, voetbal, 

badminton, springtouwen, zwemmen, tafeltennis, tennis, bergbeklimmen, wandelen, honkbal, 

volleybal en andere sportmodi. Druk op de knop op de hoofdinterface om te openen, veeg omhoog 

en omlaag om te schakelen, klik om de berekening te starten en veeg naar rechts om de huidige 

oefenmodus te verlaten. 

 

 

Gezondheidsmonitoring 
Gezondheidsmonitoring registreert hartslag, bloeddruk en bloedzuurstof gerelateerde gegevens. 

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevensregistratie kunnen worden bekeken in de app. 
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Saturatie 
De bloedzuurstofinterface wordt gebruikt om de zuurstof in het bloed te meten. Het icoon knippert 

om aan te geven dat de test bezig is. Veeg naar rechts om af te sluiten. Het kan ook handmatig 

worden gemeten in het APP-datapaneel (de gegevens zijn alleen ter referentie en niet voor medisch 

gebruik). 

 

 

Lichaamstemperatuur 
Wanneer je naar de lichaamstemperatuurtestinterface gaat, wordt de lichaamstemperatuur 

automatisch gemeten. Het icoon knippert om aan te geven dat de test bezig is. Veeg naar rechts om 

af te sluiten. Het kan ook handmatig worden gemeten in het APP-datapaneel (de gegevens zijn alleen 

ter referentie en niet voor medisch gebruik). 

 

 

Slaapmonitor 
Draag de watch om te slapen. De smartwatch zal automatisch de duur van diepe slaap, licht slaap en 

totale tijd van gister monitoren. De gedetailleerde gegevens worden weergegeven in de app en de 

gebruiker kan de slaapkwaliteit en de verdeling van slaaptijd bekijken in de app. 
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Weer 
De huidige weer- en luchtkwaliteitsinformatie wordt weergegeven op de weerinterface. Veeg naar 

boven op de weerinterface om de weersomstandigheden te bekijken voor de volgende 6 dagen. De 

weerinformatie kan alleen worden verkregen nadat de app is verbonden. Als de verbinding lange tijd 

wordt verbroken, zal de weerinformatie niet worden bijgewerkt. 

 

 

Muziekbediening 
Na het verbinden van de mobiele telefoon kan de horloge de muziek van de mobiele telefoon 

pauzeren/afspelen, naar het vorige nummer gaan, naar het volgende nummer gaan en het volume 

aanpassen. 

 

 

Berichten 
Deze smartwatch ondersteunt de push van telefoon/SMS/WeChat/QQ/andere applicatie-informatie. 

Deze pagina bewaart alleen de laatste 3 informatierecords. Je kunt de gewenste applicaties 

inschakelen in de app. Je moet in de instellingen van je telefoon dan wel alle rechten verlenen aan de 

app. 

 

Instellingen 
Andere functies van de horloge zijn: over, helderheid, alarm, fabrieksinstellingen herstellen en 

uitschakelen. 
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Stopwatch 
Druk op het stopwatch-icoon om de stopwatch-functie te openen en veeg naar rechts om af te 

sluiten. 

 

 

Timer 
Klik op het timer-icoon om de stopwatch-functie te openen. Veeg naar rechts om af te sluiten. 

 

Vind telefoon 
Wanneer je verbinding maakt met de watch, druk je op het menu Vind telefoon, de telefoon zal gaan 

rinkelen en veeg naar rechts/druk op de knop om de zoekopdracht te verlaten. 

 

App functies 

Hoofdmenu 
Toont de stappenteller van vandaag, hartslagmeting, slaapmonitor, saturatie, metingen van 

lichaamstemperatuur, swipe dit scherm naar beneden om het scherm te vernieuwen, je kunt alle 

opgenomen gegevens in realtime synchroniseren. 
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Sport 
In de oefeninterface, druk om met de oefening te starten en sta klaar om te beginnen, start de 

oefeningsopname, veeg de stopknop naar beneden en druk om de oefening te stoppen. Elke start tot 

einde is een compleet oefeningsrecord, dat de oefentijd, stappen, verbruikte calorieën zal opnemen 

en de bewegingsroute op de kaart zal markeren. 

 

 

Mij 
Druk op tabblad Device (afbeelding 1 hieronder) om te verbinden, te verbreken, 

wijzerplaatinstellingen te veranderen, hartslagmonitor, bloedzuurstofinstelling, oproepherinnering, 

SMS-herinnering, APP-herinnering, sedentaire herinnering, slim alarm en pols draaien om scherm op 

te lichten, niet storen-modus, meer instellingen. 
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Meer instellingen 
Zie hierboven middelste afbeelding. Schudden met pols om foto's te maken, zoek naar apparaten, 

metriek stelsel, smartwatch zoeken, tijd dat het scherm aan blijft, tijdformaat en taal kiezen. 

 

Persoonlijke instellingen 
Zie afbeelding hierboven rechts. Door mijn persoonlijke instellingen te betreden, kan je je 

persoonlijke informatie voltooien, een trainingsschema maken, doelstappen instellen, wekelijkse 

rapportagegegevens, mijn familie en vrienden, menstruatiecyclus, toestemmingsinstellingen en 

systeeminstellingen bekijken/wijzigen. 

 

Voorzorgsmaatregelen 
1. Het is verboden om een adapter te gebruiken met een oplaadspanning groter dan 5V en een 

oplaadstroom groter dan 2A, en de oplaadtijd is 2-3 uur. 

2. Het is verboden om te laden in vochtige omstandigheden. 

3. Dit product is een elektronisch product en geen medisch of wetenschappelijk meettoestel. De 

metingen zijn alleen als referentie bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor medische 

doeleinden.  

4. Bloeddruktestmethode: Je mag twee uur voor de test niet roken, niet eten en geen medicijnen 

nemen, dit kan de resultaten beïnvloeden. De test is alleen bedoeld om grote schommelingen voor 

en na een sportieve inspanning waar te nemen. De meting moet uitgevoerd worden in absolute rust 

zonder te bewegen of te praten, probeer eerst vijf minuten tot rust te komen.  Zorg ervoor dat de 

armband op dezelfde hoogte is als het hart. 

 

Vaak voorkomende problemen 
1. Waarom lukt een bloeddruktest soms niet? Bloeddruktesten worden beïnvloed door de 

buitenomgeving en persoonlijke huidskleur. Bloeddrukmonitoring wordt alleen gebruikt om 

veranderingen in bloeddruk te monitoren. Het is niet geschikt om de bloeddruk te meten van 

mensen met hypertensie. De meting is niet bedoeld als medische waardemeter, maar uitsluitend als 

referentie. 

2. Waarom kan ik geen oproepinformatie of inhoud pushen? 

2.1. Android QQ WeChat-herinneringsservice permissie. Wanneer de gebruiker voor het eerst de QQ 

WeChat-herinneringsschakelaar aanzet, verkrijgt de APP de corresponderende rechten en 

controleert het programma in de APP om de corresponderende permissie te verkrijgen. 

2.2. Wanneer de IOS (inkomende oproep, SMS, QQ, WeChat)-herinnering aan of uit wordt gezet, zal 

het systeem automatisch een koppelingsverzoek laten zien en hoeft de gebruiker alleen de koppeling 

te selecteren. 


