
Manual do relógio inteligente KW66

01. Vista

Para uso diário, use o relógio a cerca de um dedo de distância do osso do pulso e ajuste o aperto da pulseira
para uma posição confortável.
Dica: o uso de roupas folgadas pode afetar os dados coletados pelo sensor de frequência cardíaca.

02.Vinculação de conexão

1 Pressione longamente o botão de operação do relógio para ligá-lo, use seu telefone celular para ler o
código QR na tela da âncora, baixe e instale o aplicativo. Você também pode escanear o código do segundo
sobrenome abaixo para fazer o download e instalá-lo no mercado de aplicativos móveis.

2 Abra o Gloryfit, selecione (Adicionar dispositivo) na página do dispositivo e siga as instruções na tela.



Dicas:
1.Durante o processo de pareamento, certifique-se de que o Bluetooth do telefone está ligado para garantir a
conexão normal entre o relógio e o telefone.
Se o dispositivo não for encontrado durante o processo de adição do dispositivo, ou se o dispositivo não
puder ser conectado durante o uso, tente pressionar e segurar o botão liga / desliga do relógio por 3 segundos,
selecione redefinição de fábrica na interface de operação do sistema do relógio e, em seguida, adicione o
dispositivo novamente.

03.Operação de uso

a. Abra o painel de controle: a página inicial do dial desliza de cima para baixo;Exercício, quinta-feira,
encontrar, brilho, sobre, configurações
b. Informações abertas: a página inicial dos slides do mostrador do relógio de baixo para cima
Grupo de badminton, aviso: sexta-feira à noite das 6 às 8 na 5ª quadra.
Fang Fang: Há alguém no grupo que conhece as informações de contato do professor da turma?
C. Informações abertas: a página inicial do mostrador do relógio desliza da esquerda para a direita. Passos,
quilômetros, quilocalorias.
D. Abra o painel de controle: a página inicial do mostrador do relógio desliza de cima para baixo. Exercício,
freqüência cardíaca, pressão arterial.
E. Ligar / desligar: pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos
Desligar / se desligar
F. Pausa / retomada rápida do exercício: Clique no botão liga / desliga.
G. Toque no botão liga / desliga para retornar à página inicial do mostrador do relógio
H. Toque para voltar ao nível anterior



04. Функция

13 modalidades esportivas (corrida, caminhada,
ciclismo, alpinismo, ioga, pular corda, tênis,
beisebol, basquete, tênis de mesa, badminton,

futebol, rúgbi)

monitoramento contínuo de frequência cardíaca 24
horas, pode visualizar dados históricos de frequência
cardíaca

registro detalhado de passos diários, distância do
passo, calorias

Registro detalhado do tempo de sono e estado de
sono



Cronômetro: tempo

Informações: lembrete de informações, envio de
notificação sincronizada no telefone celular.

Configurações: desligar / restaurar / sobre /
download do aplicativo



05. Interface de atalho: deslize para a esquerda na página inicial do

mostrador do relógio sucessivamente

registro detalhado de passos diários, distância do
passo, calorias

monitoramento contínuo de frequência cardíaca 24
horas, pode visualizar dados históricos de frequência
cardíaca

Registro detalhado do tempo de sono e estado de
sono



13 modalidades esportivas (corrida, caminhada,
ciclismo, alpinismo, ioga, pular corda, tênis,
beisebol, basquete, tênis de mesa, badminton,

futebol, rúgbi)

Música: pode controlar a música que está tocando no
telefone

06. Recarrega

1.Coloque o relógio na cabeça de carregamento. Faça com que os contatos de carregamento na parte de trás
do relógio se ajustem completamente aos contatos de metal na cabeça de carregamento.
2.Conecte o cabo de carregamento a um carregador USB padrão adquirido de um canal regular, com uma
tensão de saída de 5 V e uma corrente de saída de 0,5 A e superior.
Se o relógio não puder ser ligado depois de ser deixado por um longo período de tempo, limpe os contatos
de carregamento do cabo de carregamento quando for usá-lo novamente para evitar suor ou resíduos de
umidade.

07. Parâmetros básicos

Parâmetros de hardware
CPU RealtelRTL8762C
Ram RAM160KB+ROM384kB+FLASH 128MB
Tela de exibição BT5.0
Tela sensível ao toque емкостный полный контакт



Sensor de frequência cardíaca VC31
Bateria e vida útil da bateria 340mAh Bateria de polímero de lítio

Tempo de espera> 30 dias

Tempo de uso: 5 dias (totalmente aberto)

botão Boton de encendido lateral
método de cobrança Cargamagnetica
à prova d'água Compatible, con clasificacion impermeable IP68
Degrau STK8321
Bluetooth BT5.0
Material do invólucro revestimento a vácuo de liga de alumínio
Material do invólucro inferior plástico
Material da tira silicone
Motor Suporte

08. Serviço de garantia

Dicas:
1. Durante o uso normal deste produto, se houver problemas de qualidade do produto causados   por
fabricação, material, design e outros motivos, a placa-mãe será garantida gratuitamente dentro de um ano, e
a bateria e o carregador serão garantidos por seis meses a partir da data de compra.
2. A garantia gratuita não é fornecida para falhas causadas por motivos pessoais do usuário como segue:
1 Falha causada por desmontagem ou modificação não autorizada do relógio.
2 Falha causada por queda acidental durante o uso.
3 Todos os danos provocados pelo homem no anel ou falha de terceiros, uso indevido (como: água no
hospedeiro, fissuras externas, danos aos riscos de componentes periféricos, etc.) não são cobertos pela
garantia.
3 Ao solicitar a garantia gratuita, forneça um cartão de garantia com a data da compra e o selo do local da
compra.
4 Quando o usuário reparar o produto, leve o produto para nossa empresa ou para o escritório de vendas de
nossa empresa
5Todas as funções do produto são baseadas em objetos físicos.

09. Problema comum

1O relógio não pode ser conectado ao APP (ou o APP não consegue encontrar o relógio)
1 Confirme se a versão do software do seu smartphone foi atualizada para Android44., IOS70 ou

superior.
2 Verifique se ele está conectado a outro telefone, em caso afirmativo, desconecte;



3 Certifique-se de ligar a função Bluetooth do seu telefone celular (se ainda não funcionar
normalmente, é recomendável sair de todos os outros aplicativos e reativar a função Bluetooth).

4 Se o relógio ainda não conseguir se conectar ou mesmo depois de tentar as etapas acima, saia do
programa de exercícios Runto e reinicie o telefone e o relógio. Nota: alguns smartphones não se conectam ao
relógio no modo de bateria fraca.
2Sem texto / informação no relógio

1 Em primeiro lugar, certifique-se de que seu telefone está com a função Bluetooth ligada. Use o APP
Gloryfit para ver se o relógio está conectado ou funcionando com o telefone e, em seguida, ative a
função "lembrete de notificação" no APP.
2 Verifique se você permite que este programa continue sendo executado em segundo plano no seu
telefone; do contrário, permita que ele seja executado em segundo plano.
3 Verifique se as informações são exibidas na barra de notificação do telefone. Caso contrário,
permita que as notificações do aplicativo apareçam na barra de notificação das configurações do sistema:
Configurações-Notificação-Estilo de notificação-Verificar "Barra de notificação"
4 Depois de tentar as etapas acima, as informações ainda não podem ser exibidas no relógio, saia do
APP GloryFit. Reinicie o telefone e assista.

3Como sincronizar os dados do relógio com meu telefone?
①Sincronização automática: quando o relógio está conectado ao aplicativo, ele sincroniza automaticamente
os dados
②Sincronização manual: depois que o relógio for conectado com sucesso ao telefone, você pode sincronizar
os dados deslizando a tela para a página inicial do programa ou abrindo o software de interação de dados
③Se você não conseguir sincronizar os dados, tente desligar e habilitar a função Bluetooth do seu celular ou
reinicie o seu celular (Nota: Se houver problemas comuns durante a operação, consulte os problemas
comuns no meu perfil de APP, conforme mostrado na figura abaixo):


