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Notas:
1. A empresa reserva-se o direito de modificar o 
conteúdo deste manual sem aviso prévio É normal 
que algumas funções possam variar entre versões 
de software diferentes. 
2. Carregue o relógio inteligente com o carregador 
configurado durante pelo menos 2 horas antes da 
sua utilização.
3. Instale e ligue-se à aplicação sugerida e defina a 
informação pessoal antes da utilização. Consulte 
as orientações abaixo e utilize corretamente o 
relógio inteligente.

01 Método de uso

Coloque o dispositivo horizontalmente no pulso, a 
cerca de um dedo do punho e ajuste para uma 
posição confortável. Consulte a imagem abaixo 
para referência.
Nota: Utilize o dispositivo um pouco mais apertado 
para medir a frequência cardíaca.

02 Descarregar aplicação e emparel-
hamento

1. Prima longamente o botão de ligar/desligar para 
ligar o dispositivo, deslize a partir da interface 
principal, abra a definição/o código QR da 
aplicação e utilize o telemóvel para ler o código. 
Em alternativa, também pode ler o código QR 
abaixo ou procurar por "GloryFit" na App store.

2. Abra a aplicação e Bluetooth, procure e 
selecione o dispositivo correspondente na 
aplicação como indicado.

Notas:
1. Mantenha o Bluetooth ligado durante o 
emparelhamento para assegurar uma ligação 
bem-sucedida. 
2. Prima longamente o botão de ligar/desligar 
durante 3 s para reiniciar o dispositivo se não 
conseguir encontrar o dispositivo durante o 
emparelhamento. Ou opte por repor o dispositivo e 
procurar novamente o dispositivo.

03  Operação

a. Página de definição de atalhos: Deslize para 
baixo a partir da página inicial.

b. Mensagem: Deslize para cima a partir da página 
inicial.

c. Menu principal: Deslize para a direita a partir da 
página inicial.

d. Interface de atalho de funções: Deslize para a 
esquerda a partir da página inicial.  

e. Definição do mostrador do relógio: Prima 
longamente o mostrador durante 3 s e deslize para 
a esquerda ou para direita para escolher.

f. Ligar/desligar: Prima longamente o botão de 
ligar/desligar durante 3 s para ligar; da página 
inicial, prima longamente o botão de ligar/desli-
gar durante 3 s e toque em √ para desligar. 

g. Voltar ao menu anterior/Ligar ou desligar o 
ecrã: Prima o botão de ligar/desligar.

h. Tecla de atalho de desporto: Prima o botão 
lateral abaixo para mudar rapidamente para a 
interface de treino.

05 Outras funções

Lembrete de sedentarismo, Despertador inteligente, 
Lembrete de bateria fraca, Lembrete de chamada, 
Encontrar o dispositivo, Premir o mostrador do 
relógio/Personalizar o mostrador do relógio, 
Formato da hora 12H/24H, Definição de sistema 
métrico/imperial, Levantar a mão para ativar o 

mostrador, Lembrete de ciclo fisiológico, Lembrete 
de objetivo alcançado. 

06 Carregar

1. Coloque o cabo de carregamento na porta de 
carregamento do relógio, assegurando que os 
pinos metálicos estão totalmente ligados.
2. Utilize os transformadores de carregamento 
corretos que são de 5 V 1 A.

Nota: Se não for possível ligar o relógio inteligente 
depois de algum tempo sem utilização, limpe os 
pinos metálicos de carregamento para se certificar 
de um bom contacto.

07 Garantia

1. Concede-se uma garantia de um ano para 
defeitos de hardware e de seis meses para a 
bateria e o cabo de carregamento.
2. As causas de defeitos abaixo não estão incluídas 
no serviço de garantia gratuito:
1) Montagem ou desmontagem pelo utilizador.
2) Danos por queda durante a utilização.
3) Todos os danos causados pelo homem ou por 
culpa de terceiros, utilização inadequada (tais 
como água no relógio inteligente, estilhaçamento 
por força externa, riscos durante a utilização, etc.)
3. Entregue o cartão de garantia com os dados 
preenchidos para usufruir do serviço pós-venda.
4. Contacte o vendedor para usufruir do serviço de 
garantia.
5. Todas as funções do produto baseiam-se em 
objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantir a impermeabilidade, NÃO: 
  1) Use o relógio durante o duche quente ou em 
corpos de água quente.

  2) Remova quaisquer parafusos ou botões.
2. Os produtos com pilhas não podem ser 
eliminados com o lixo doméstico. Coloque este 
produto no ecoponto (REEE).

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o® 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di®erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

botão de ligar/desligar

botão de modo de exercício
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Treino:  
13 modos desportivos  
Corrida, Caminhada, Ciclismo, 
Escalada, Bicicleta de Spinning, Yoga, 
Saltar à corda, Ginástica, Badminton, 
Ping-pong, Canoagem, Abdominais e 
Treino Livre.
Os registos desportivos são visíveis na 
aplicação.

Sensor de frequência cardíaca: 
Clicar e mostrar a frequência cardíaca 
em tempo real. 
Autoteste aberto na aplicação. 
A deteção automática intermitente gera 
um histograma, a unidade de intervalo 
é de 10 minutos. 
A análise e os dados históricos são 
visíveis na aplicação.

Pedómetro:
Registar os passos diários, distância e 
calorias.
Os dados históricos são visíveis na 
aplicação.

Oxímetro: 
Verifique a pressão arterial. 
A análise e os dados históricos são 
visíveis na aplicação.
(O teste de oxigênio no sangue K10 leva 
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e os dados não podem ser usados para 
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Meteorologia: 
Depois de ligado à aplicação, mostra 
as condições meteorológicas diárias 
e a previsão meteorológica dos 
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Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Funções



Notas:
1. A empresa reserva-se o direito de modificar o 
conteúdo deste manual sem aviso prévio É normal 
que algumas funções possam variar entre versões 
de software diferentes. 
2. Carregue o relógio inteligente com o carregador 
configurado durante pelo menos 2 horas antes da 
sua utilização.
3. Instale e ligue-se à aplicação sugerida e defina a 
informação pessoal antes da utilização. Consulte 
as orientações abaixo e utilize corretamente o 
relógio inteligente.

01 Método de uso

Coloque o dispositivo horizontalmente no pulso, a 
cerca de um dedo do punho e ajuste para uma 
posição confortável. Consulte a imagem abaixo 
para referência.
Nota: Utilize o dispositivo um pouco mais apertado 
para medir a frequência cardíaca.

02 Descarregar aplicação e emparel-
hamento

1. Prima longamente o botão de ligar/desligar para 
ligar o dispositivo, deslize a partir da interface 
principal, abra a definição/o código QR da 
aplicação e utilize o telemóvel para ler o código. 
Em alternativa, também pode ler o código QR 
abaixo ou procurar por "GloryFit" na App store.

2. Abra a aplicação e Bluetooth, procure e 
selecione o dispositivo correspondente na 
aplicação como indicado.

Notas:
1. Mantenha o Bluetooth ligado durante o 
emparelhamento para assegurar uma ligação 
bem-sucedida. 
2. Prima longamente o botão de ligar/desligar 
durante 3 s para reiniciar o dispositivo se não 
conseguir encontrar o dispositivo durante o 
emparelhamento. Ou opte por repor o dispositivo e 
procurar novamente o dispositivo.

03  Operação

a. Página de definição de atalhos: Deslize para 
baixo a partir da página inicial.

b. Mensagem: Deslize para cima a partir da página 
inicial.

c. Menu principal: Deslize para a direita a partir da 
página inicial.

d. Interface de atalho de funções: Deslize para a 
esquerda a partir da página inicial.  

e. Definição do mostrador do relógio: Prima 
longamente o mostrador durante 3 s e deslize para 
a esquerda ou para direita para escolher.

f. Ligar/desligar: Prima longamente o botão de 
ligar/desligar durante 3 s para ligar; da página 
inicial, prima longamente o botão de ligar/desli-
gar durante 3 s e toque em √ para desligar. 

g. Voltar ao menu anterior/Ligar ou desligar o 
ecrã: Prima o botão de ligar/desligar.

h. Tecla de atalho de desporto: Prima o botão 
lateral abaixo para mudar rapidamente para a 
interface de treino.

05 Outras funções

Lembrete de sedentarismo, Despertador inteligente, 
Lembrete de bateria fraca, Lembrete de chamada, 
Encontrar o dispositivo, Premir o mostrador do 
relógio/Personalizar o mostrador do relógio, 
Formato da hora 12H/24H, Definição de sistema 
métrico/imperial, Levantar a mão para ativar o 

Controlo de música por Bluetooth: 
Controlo remoto do leitor de música 
do telemóvel, reproduzir/pausa/mu-
dar para a faixa anterior ou seguinte.

Mensagem: 
Sincronização de notificações por 
push, mostrar as 8 mensagens mais 
recentes no relógio. Ligar/desligar o 
lembrete de SMS e o lembrete da 
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Outros:  
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Monitor do sono:
Registar o tempo de sono diário e a 
duração do sono profundo ou ligeiro. 
Os registos históricos são visíveis na 
aplicação.

mostrador, Lembrete de ciclo fisiológico, Lembrete 
de objetivo alcançado. 

06 Carregar

1. Coloque o cabo de carregamento na porta de 
carregamento do relógio, assegurando que os 
pinos metálicos estão totalmente ligados.
2. Utilize os transformadores de carregamento 
corretos que são de 5 V 1 A.

Nota: Se não for possível ligar o relógio inteligente 
depois de algum tempo sem utilização, limpe os 
pinos metálicos de carregamento para se certificar 
de um bom contacto.

07 Garantia

1. Concede-se uma garantia de um ano para 
defeitos de hardware e de seis meses para a 
bateria e o cabo de carregamento.
2. As causas de defeitos abaixo não estão incluídas 
no serviço de garantia gratuito:
1) Montagem ou desmontagem pelo utilizador.
2) Danos por queda durante a utilização.
3) Todos os danos causados pelo homem ou por 
culpa de terceiros, utilização inadequada (tais 
como água no relógio inteligente, estilhaçamento 
por força externa, riscos durante a utilização, etc.)
3. Entregue o cartão de garantia com os dados 
preenchidos para usufruir do serviço pós-venda.
4. Contacte o vendedor para usufruir do serviço de 
garantia.
5. Todas as funções do produto baseiam-se em 
objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantir a impermeabilidade, NÃO: 
  1) Use o relógio durante o duche quente ou em 
corpos de água quente.

  2) Remova quaisquer parafusos ou botões.
2. Os produtos com pilhas não podem ser 
eliminados com o lixo doméstico. Coloque este 
produto no ecoponto (REEE).

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o® 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di®erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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