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Verpakking 
A. Smartwatch 

B. Handleiding 

C. Usb-magnetische laadkabel 

 

Eigenschappen batterij 
Type batterij Lithium Polymeer Batterij 

Batterij model CH352224 

Batterij capaciteit 180mAh 

Voltage 4.2V 

Laadstroom 40mA 

 

Basis bediening 

 

1. Houd de zijknop 4 seconden ingedrukt om de smartwatch in of uit te schakelen. Kort drukken om 

terug te keren naar het hoofdscherm. 

2. Op het hoofdscherm: 3 seconden ingedrukt houden om de achtergrond te veranderen. 

3. Op het hoofdscherm: swipe omlaag voor Bluetooth, batterij en snel menu. 

4. Op het hoofdscherm: swipe omhoog om inkomende berichten/meldingen te bekijken en drukken 

om inhoud te lezen. 

5. Op het hoofdscherm: swipe rechts om de functielijst te betreden. 

6. Op het hoofdscherm: swipe links om de belangrijkste functies te tonen. 
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Applicatie downloaden en installeren 
1. Scan de QR-code of zoek de app GloryFit op in Google Play of App Store. 

 

2. Installeer de app en geef alle machtigingen/rechten aan de app. Voer je persoonlijke gegevens in. 
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3. App en smartwatch verbinden 

 

4. Stel na het verbinden de functies in de app in op basis van je individuele voorkeuren. 

 

 

Basis functies 

 

Hoofdmenu/watch faces 
Houd het hoofdscherm 3 seconden ingedrukt om de achtergrond te veranderen. 

Basisgegevens 
Bekijk aantal stappen, afstand en verbrande calorieën in real-time. 
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Hartslag 
Schakel naar het menu van de hartslagmonitor. De huidige hartslag zal automatisch gemeten 

worden. Swipen om de hartslagmeting te verlaten. Real-time hartslagmeting kan in de app in- of 

uitgeschakeld worden. 

Zuurstofgehalte 
Druk op de zuurstofmeter om het zuurstofgehalte te meten. De watch zal trillen om aan te geven dat 

de meting afgelopen is. 

Slaapmonitor 
Schakel naar de slaapmonitor om de slaapgegevens van voorbije nacht te bekijken. Wanneer je de 

watch draagt tijdens het slapen, zal de totale slaaptijd, diepe en lichte slaap automatisch 

geregistreerd worden. 

Weer 
Wanneer de watch met de app verbonden is, zullen het weer van de dag en de weersverwachting 

voor de komende week worden getoond. 

Berichten 
Alleen de laatste 8 berichten worden bewaard. Druk om te lezen of kies verwijderen. 

24 sport modes 
Druk op de sport modus om de lijst met sporten te bekijken. Druk op een sport om de metingen te 

starten, swipe rechts om te pauzeren, stoppen of verder te doen. 

Niet storen 
De periode van niet storen kan in de app worden ingesteld. De modus zelf kan via de watch in- of 

uitgeschakeld worden. 

Helderheid aanpassen 
Druk op + of – om de helderheid van het schermpje te veranderen. Er zijn vier beschikbare standen. 

Vind telefoon 
Druk op Vind telefoon en de telefoon zal rinkelen of vibreren, zonder dat het scherm aanspringt. 

Instellingen 
Selectie achtergronden, over, afsluiten en reset. 

Muziekbediening 
Bedien de playlist op je telefoon vanaf de smartwatch, druk om te pauzeren/afspelen, volgend en 

vorig nummer. 

Stopwatch 
Druk op de stopwatch en nogmaals om de stopwatch te starten. Druk voor pauze, vervolgen of 

opnieuw beginnen. 

Timer 
Druk op de timer voor aftellen, selecteer tijd of swipe om het aftellen in te stellen. 

Zaklamp 
Druk om de zaklamp te activeren en swipe naar rechts om te stoppen. 
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Andere meldingen 
Inkomende oproepen, berichten, alarmen, lang stilzitten, bereikte doelstellingen. 

 

Opmerkingen 
1. Vermijd harde stoten, vallen, extreme hitte en overmatige blootstelling aan de zon. 

2. Haal de smartwatch niet uit elkaar en voer zelf geen reparaties uit. Doe je dit wel dan vervalt de 

fabrieksgarantie. 

3. De smartwatch wordt opgeladen met 5V 500mA stroomtoevoer. Over-voltage is strikt verboden 

tijdens het opladen. 

4. Laad de watch alleen op in droge omstandigheden. Niet opladen wanneer er watervlekken op de 

watch zitten. 

5. Deze smartwatch is geen medisch of wetenschappelijk instrument en geeft alleen een referentie. 

De watch is dan ook niet bedoeld voor medische diagnose, preventie of behandeling. 

6. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te 

wijzigen. Sommige functies kunnen anders zijn afhankelijk van de software versie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


