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05  คุณสมบัติอื่นๆ

นั่งเตือนนาฬิกาปลุกเตือนไฟฟ้าต่ำเตือนเรียกเตือนหานาฬิกาค้นหา
โทรศัพท์มือถือค้นหาโทรศัพท์มือถือปรับแต่งหน้าปัดและ 12-24 
หน่วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนวงจรทางสรีรวิทยาและบรรลุเป้าหมาย

06 ประจุไฟฟ้า

ตำแหน่งนาฬิกาบนหัวชาร์จเพื่อให้ชาร์จแผ่นหลังของนาฬิกาและติดต่อ
โลหะบนหัวชาร์จพอดีสายชาร์จเชื่อมต่อกับช่องทางปกติที่จะซื้อเครื่อง
ชาร์จ USB มาตรฐานแรงดัน ผลผลิต5V และปัจจุบันออก 1A

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มต้นนาฬิกาของคุณหลังจากที่มันถูกเก็บไว้เป็นเวลา
นานเช็ดชาร์จสัมผัสของสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงเหงื่อหรือน้ำตกค้าง

07  บริการรับประกัน

1.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานปกติถ้าเกิดปัญหาคุณภาพผลิตภั
ณฑ์ที่เกิดจากการผลิตวัสดุการออกแบบฯลฯเนื่องจากวันที่ซื้อบอร์ดหลั
กรับประกันฟรีหนึ่งปีแบตเตอรี่และเครื่องชาร์ 
2.การรับประกันฟรีไม่สามารถใช้ได้สำหรับความล้มเหลวที่เกิดจากเห
ตุผลส่วนตัวของผู้ใช้ 
1)ความล้มเหลวที่เกิดจากการรื้อถอนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเปลี่
ยนแปลงของนาฬิกา 
2)ความล้มเหลวที่เกิดจากการลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจในการใช้ 
3)ทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียหายหรือใช้ผิดโดยบุคคลที่สามเช่นเครื่อ
งยนต์หลักน้ำหลักแผ่นดินไหวแรงภายนอกและรอยขีดข่วนความเสียห
ายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงจะไม่รับประก 
3.เมื่อการร้องขอการรับประกันฟรีกรุณาให้บัตรที่มีวันที่ซื้อและตราปร
ะทับของสำนักงาน 
4.เมื่อผู้ใช้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โปรดนำผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทหรือจุดจำ
หน่ายของบริษัทของเรา 
5.ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเภท

เคล็ดลับ:1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ไม่ถอดสกรูฝา
หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแช่ในน้ำร้อนชาร้อนและ
ของเหลวกัดกร่อนอื่นๆ 
 2. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้แน่ใจว่าได้
ใส่ไว้ในเขตจุดรีไซเคิลแบตเตอรี่

f.น้ำหนักของหน้าปัดจะถูกเปิดและปิด

g.  กรัมเมื่อฟังก์ชันการทำงานปกติคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อกลับ
ไปยังระดับที่สูงขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าปัดอินเตอร์เฟซคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์
ซัพพลาย.

h. คลิกที่ปุ่มลัดด้านล่างเพื่อย้ายได้อย่างรวดเร็วสลับไปยังอินเตอร์เฟซ
รายการกีฬา.

04 ฟังก์ชัน

01 สวม

เมื่อสวมใส่ทุกวันใส่นาฬิกาประมาณหนึ่งนิ้วจากกระดูกข้อมือปรับข้อ
มือกระชับตำแหน่งสบาย
มันชี้ให้เห็นว่าใส่หลวมอาจมีผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจเซ็นเซอร์

02 การเชื่อมต่อผูกพัน

1. กดคีย์นาฬิกาข้อมือเพื่อเปิดหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นเปิดการตั้ง
ค่า 
 ดาวน์โหลด APP ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดและ
ติดตั้ง APPนอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อ
ดาวน์โหลดและติดตั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ

2. เปิด GloryFitในหน้าอุปกรณ์ที่เลือกตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

เคล็ดลับ: 
1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณบลูทูธเปิดใน
ระหว่างการจับคู่เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
มือถือถ้า
2. อุปกรณ์ไม่พบในระหว่างการเพิ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างการใช้งานลองกดปุ่มนาฬิกาด้านข้างเพื่อปิดและเริ่มต้น
ใหม่อีกครั้ง.

03 ใช้งาน

a.เปิดแผงควบคุมและหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้น.

b. หน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง.

c. เปิดเมนูหลักและเลื่อนไปทางขวา.

d. เปิดอินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและเลื่อนไปทางซ้าย.

e.คุณสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่หน้าปัดเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย.

ปุ่มเพาเวอร์

คีย์ลัดกีฬา
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3.เมื่อการร้องขอการรับประกันฟรีกรุณาให้บัตรที่มีวันที่ซื้อและตราปร
ะทับของสำนักงาน 
4.เมื่อผู้ใช้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โปรดนำผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทหรือจุดจำ
หน่ายของบริษัทของเรา 
5.ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเภท

เคล็ดลับ:1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ไม่ถอดสกรูฝา
หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแช่ในน้ำร้อนชาร้อนและ
ของเหลวกัดกร่อนอื่นๆ 
 2. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้แน่ใจว่าได้
ใส่ไว้ในเขตจุดรีไซเคิลแบตเตอรี่

f.น้ำหนักของหน้าปัดจะถูกเปิดและปิด

g.  กรัมเมื่อฟังก์ชันการทำงานปกติคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อกลับ
ไปยังระดับที่สูงขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าปัดอินเตอร์เฟซคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์
ซัพพลาย.

h. คลิกที่ปุ่มลัดด้านล่างเพื่อย้ายได้อย่างรวดเร็วสลับไปยังอินเตอร์เฟซ
รายการกีฬา.

04 ฟังก์ชัน

01 สวม

เมื่อสวมใส่ทุกวันใส่นาฬิกาประมาณหนึ่งนิ้วจากกระดูกข้อมือปรับข้อ
มือกระชับตำแหน่งสบาย
มันชี้ให้เห็นว่าใส่หลวมอาจมีผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจเซ็นเซอร์

02 การเชื่อมต่อผูกพัน

1. กดคีย์นาฬิกาข้อมือเพื่อเปิดหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นเปิดการตั้ง
ค่า 
 ดาวน์โหลด APP ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดและ
ติดตั้ง APPนอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อ
ดาวน์โหลดและติดตั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ

2. เปิด GloryFitในหน้าอุปกรณ์ที่เลือกตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

เคล็ดลับ: 
1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณบลูทูธเปิดใน
ระหว่างการจับคู่เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
มือถือถ้า
2. อุปกรณ์ไม่พบในระหว่างการเพิ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างการใช้งานลองกดปุ่มนาฬิกาด้านข้างเพื่อปิดและเริ่มต้น
ใหม่อีกครั้ง.

03 ใช้งาน

a.เปิดแผงควบคุมและหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้น.

b. หน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง.

c. เปิดเมนูหลักและเลื่อนไปทางขวา.

d. เปิดอินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและเลื่อนไปทางซ้าย.

e.คุณสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่หน้าปัดเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย.

บันทึกรายละเอียดของขั้นตอนวันระยะ
ทางและแคลอรี่
การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมและ
บันทึกข้อมูลสามารถดูได้ใน APP

บันทึกรายละเอียดของขั้นตอนวันระยะ
ทางและแคลอรี่
การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมและ
บันทึกข้อมูลสามารถดูได้ใน APP

การออกกำลังกายสนับสนุนรูปแบบกีฬา
เดินวิ่งวิ่งในร่มขี่จักรยานปีนภูเขาโยคะ
กระโดดเชือกยิมนาสติกแบดมินตัน
ปิงปองฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิส
ฮอกกี้ฟุตบอลเรือซิทอัพและการฝึก
อบรมฟรี
การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมและ
บันทึกข้อมูลสามารถดูได้ใน APP



05  คุณสมบัติอื่นๆ

นั่งเตือนนาฬิกาปลุกเตือนไฟฟ้าต่ำเตือนเรียกเตือนหานาฬิกาค้นหา
โทรศัพท์มือถือค้นหาโทรศัพท์มือถือปรับแต่งหน้าปัดและ 12-24 
หน่วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนวงจรทางสรีรวิทยาและบรรลุเป้าหมาย

06 ประจุไฟฟ้า

ตำแหน่งนาฬิกาบนหัวชาร์จเพื่อให้ชาร์จแผ่นหลังของนาฬิกาและติดต่อ
โลหะบนหัวชาร์จพอดีสายชาร์จเชื่อมต่อกับช่องทางปกติที่จะซื้อเครื่อง
ชาร์จ USB มาตรฐานแรงดัน ผลผลิต5V และปัจจุบันออก 1A

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มต้นนาฬิกาของคุณหลังจากที่มันถูกเก็บไว้เป็นเวลา
นานเช็ดชาร์จสัมผัสของสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงเหงื่อหรือน้ำตกค้าง

07  บริการรับประกัน

1.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานปกติถ้าเกิดปัญหาคุณภาพผลิตภั
ณฑ์ที่เกิดจากการผลิตวัสดุการออกแบบฯลฯเนื่องจากวันที่ซื้อบอร์ดหลั
กรับประกันฟรีหนึ่งปีแบตเตอรี่และเครื่องชาร์ 
2.การรับประกันฟรีไม่สามารถใช้ได้สำหรับความล้มเหลวที่เกิดจากเห
ตุผลส่วนตัวของผู้ใช้ 
1)ความล้มเหลวที่เกิดจากการรื้อถอนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเปลี่
ยนแปลงของนาฬิกา 
2)ความล้มเหลวที่เกิดจากการลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจในการใช้ 
3)ทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียหายหรือใช้ผิดโดยบุคคลที่สามเช่นเครื่อ
งยนต์หลักน้ำหลักแผ่นดินไหวแรงภายนอกและรอยขีดข่วนความเสียห
ายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงจะไม่รับประก 
3.เมื่อการร้องขอการรับประกันฟรีกรุณาให้บัตรที่มีวันที่ซื้อและตราปร
ะทับของสำนักงาน 
4.เมื่อผู้ใช้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โปรดนำผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทหรือจุดจำ
หน่ายของบริษัทของเรา 
5.ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเภท

เคล็ดลับ:1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ไม่ถอดสกรูฝา
หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแช่ในน้ำร้อนชาร้อนและ
ของเหลวกัดกร่อนอื่นๆ 
 2. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้แน่ใจว่าได้
ใส่ไว้ในเขตจุดรีไซเคิลแบตเตอรี่

f.น้ำหนักของหน้าปัดจะถูกเปิดและปิด

g.  กรัมเมื่อฟังก์ชันการทำงานปกติคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อกลับ
ไปยังระดับที่สูงขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าปัดอินเตอร์เฟซคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์
ซัพพลาย.

h. คลิกที่ปุ่มลัดด้านล่างเพื่อย้ายได้อย่างรวดเร็วสลับไปยังอินเตอร์เฟซ
รายการกีฬา.

04 ฟังก์ชัน

01 สวม

เมื่อสวมใส่ทุกวันใส่นาฬิกาประมาณหนึ่งนิ้วจากกระดูกข้อมือปรับข้อ
มือกระชับตำแหน่งสบาย
มันชี้ให้เห็นว่าใส่หลวมอาจมีผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจเซ็นเซอร์

02 การเชื่อมต่อผูกพัน

1. กดคีย์นาฬิกาข้อมือเพื่อเปิดหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นเปิดการตั้ง
ค่า 
 ดาวน์โหลด APP ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดและ
ติดตั้ง APPนอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อ
ดาวน์โหลดและติดตั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ

2. เปิด GloryFitในหน้าอุปกรณ์ที่เลือกตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

เคล็ดลับ: 
1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณบลูทูธเปิดใน
ระหว่างการจับคู่เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
มือถือถ้า
2. อุปกรณ์ไม่พบในระหว่างการเพิ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างการใช้งานลองกดปุ่มนาฬิกาด้านข้างเพื่อปิดและเริ่มต้น
ใหม่อีกครั้ง.

03 ใช้งาน

a.เปิดแผงควบคุมและหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้น.

b. หน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง.

c. เปิดเมนูหลักและเลื่อนไปทางขวา.

d. เปิดอินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและเลื่อนไปทางซ้าย.

e.คุณสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่หน้าปัดเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย.

การทดสอบค่าออกซิเจนในเลือดใน
ปัจจุบัน
การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมและ
บันทึกข้อมูลสามารถดูได้ใน APPค่าตัว
เลขสำหรับอ้างอิงเท่านั้นไม่สามารถใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงทางการแพทย์

สภาพอากาศ: มันแสดงให้เห็นถึงสภาพ
อากาศในวันนั้นและสี่วันถัดไป
ข้อมูลสภาพอากาศต้องเชื่อมต่อกับด้าน 
APP ก่อนที่จะได้รับข้อมูลถ้าการเชื่อม
ต่อเป็นเวลานานข้อมูลสภาพอากาศจะ
ไม่สามารถอัพเดทได้

ข้อมูลการนอนหลับ:ที่สามารถบันทึก
และแสดงระยะเวลาทั้งหมดของการ
นอนหลับและระยะเวลาของการนอน
หลับลึกและตื้นนอน 
การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมและ
บันทึกข้อมูลสามารถดูได้ใน APP

ควบคุมเพลง:หลังจากเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือ APP นาฬิกาสามารถ
ควบคุมการเล่นเพลงบนโทรศัพท์มือถือ
และหยุดชั่วคราวในหนึ่งชิ้นถัดไป

ควบคุมเพลง:หลังจากเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือ APP นาฬิกาสามารถ
ควบคุมการเล่นเพลงบนโทรศัพท์มือถือ
และหยุดชั่วคราวในหนึ่งชิ้นถัดไป

พิ่มเติม:มองหานาฬิกาจับเวลามือถือ

การตั้งค่า: ปิด
/รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน/ความสว่าง/ห
น้าปัด/ดาวน์โหลดAPP/เกี่ยวกับ
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นั่งเตือนนาฬิกาปลุกเตือนไฟฟ้าต่ำเตือนเรียกเตือนหานาฬิกาค้นหา
โทรศัพท์มือถือค้นหาโทรศัพท์มือถือปรับแต่งหน้าปัดและ 12-24 
หน่วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนวงจรทางสรีรวิทยาและบรรลุเป้าหมาย

06 ประจุไฟฟ้า

ตำแหน่งนาฬิกาบนหัวชาร์จเพื่อให้ชาร์จแผ่นหลังของนาฬิกาและติดต่อ
โลหะบนหัวชาร์จพอดีสายชาร์จเชื่อมต่อกับช่องทางปกติที่จะซื้อเครื่อง
ชาร์จ USB มาตรฐานแรงดัน ผลผลิต5V และปัจจุบันออก 1A

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มต้นนาฬิกาของคุณหลังจากที่มันถูกเก็บไว้เป็นเวลา
นานเช็ดชาร์จสัมผัสของสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงเหงื่อหรือน้ำตกค้าง

07  บริการรับประกัน

1.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานปกติถ้าเกิดปัญหาคุณภาพผลิตภั
ณฑ์ที่เกิดจากการผลิตวัสดุการออกแบบฯลฯเนื่องจากวันที่ซื้อบอร์ดหลั
กรับประกันฟรีหนึ่งปีแบตเตอรี่และเครื่องชาร์ 
2.การรับประกันฟรีไม่สามารถใช้ได้สำหรับความล้มเหลวที่เกิดจากเห
ตุผลส่วนตัวของผู้ใช้ 
1)ความล้มเหลวที่เกิดจากการรื้อถอนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเปลี่
ยนแปลงของนาฬิกา 
2)ความล้มเหลวที่เกิดจากการลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจในการใช้ 
3)ทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียหายหรือใช้ผิดโดยบุคคลที่สามเช่นเครื่อ
งยนต์หลักน้ำหลักแผ่นดินไหวแรงภายนอกและรอยขีดข่วนความเสียห
ายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงจะไม่รับประก 
3.เมื่อการร้องขอการรับประกันฟรีกรุณาให้บัตรที่มีวันที่ซื้อและตราปร
ะทับของสำนักงาน 
4.เมื่อผู้ใช้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โปรดนำผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทหรือจุดจำ
หน่ายของบริษัทของเรา 
5.ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเภท

เคล็ดลับ:1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ไม่ถอดสกรูฝา
หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแช่ในน้ำร้อนชาร้อนและ
ของเหลวกัดกร่อนอื่นๆ 
 2. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้แน่ใจว่าได้
ใส่ไว้ในเขตจุดรีไซเคิลแบตเตอรี่

f.น้ำหนักของหน้าปัดจะถูกเปิดและปิด

g.  กรัมเมื่อฟังก์ชันการทำงานปกติคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อกลับ
ไปยังระดับที่สูงขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าปัดอินเตอร์เฟซคลิกที่ปุ่มเพาเวอร์
ซัพพลาย.

h. คลิกที่ปุ่มลัดด้านล่างเพื่อย้ายได้อย่างรวดเร็วสลับไปยังอินเตอร์เฟซ
รายการกีฬา.

04 ฟังก์ชัน

01 สวม

เมื่อสวมใส่ทุกวันใส่นาฬิกาประมาณหนึ่งนิ้วจากกระดูกข้อมือปรับข้อ
มือกระชับตำแหน่งสบาย
มันชี้ให้เห็นว่าใส่หลวมอาจมีผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเต้น
ของหัวใจเซ็นเซอร์

02 การเชื่อมต่อผูกพัน

1. กดคีย์นาฬิกาข้อมือเพื่อเปิดหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นเปิดการตั้ง
ค่า 
 ดาวน์โหลด APP ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดและ
ติดตั้ง APPนอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อ
ดาวน์โหลดและติดตั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ

2. เปิด GloryFitในหน้าอุปกรณ์ที่เลือกตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

เคล็ดลับ: 
1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณบลูทูธเปิดใน
ระหว่างการจับคู่เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาของคุณจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
มือถือถ้า
2. อุปกรณ์ไม่พบในระหว่างการเพิ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างการใช้งานลองกดปุ่มนาฬิกาด้านข้างเพื่อปิดและเริ่มต้น
ใหม่อีกครั้ง.

03 ใช้งาน

a.เปิดแผงควบคุมและหน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้น.

b. หน้าแรกของหน้าปัดเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง.

c. เปิดเมนูหลักและเลื่อนไปทางขวา.

d. เปิดอินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและเลื่อนไปทางซ้าย.

e.คุณสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่หน้าปัดเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย.



บัตรรับประกัน

ชื่อลูกค้า

โทรศัพท์ขาย

ที่อยู่ลูกค้า

ที่อยู่ขาย

รายละเอียดลูกค้า

หน่วยขาย

 เบอร์ติดต่อ

วันที่ซื้อ

ติ๊กถูก ลายเซ็นต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ปรากฏการณ์ค
วามล้มเหลว

ยกเครื่อง ข้อคิดเห็น


