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Ευχαριστούμε για αγορά προϊόντων της μάρκας Forever. Πριν 
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν εξοικειωθείτε με τις παρούσες 
οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Μην 
ξεβιδώσετε τη συσκευή μόνοι σας - όλες οι επισκευές πρέπει 
να εκτελεστούν από τον υπάλληλο υπηρεσίας „Σερβις”. 
Χρησιμοποιήστε μόνο και αποκλειστικά τα γνήσια εξαρτήματα 
και αξεσουάρ παραδεδομένα από τον κατασκευαστή. Η συσκευή 
δεν επιτρέπεται να εκτεθεί στην άμεση επίδοση νερού, υγρασίας, 
ακτινοβολίας, φλόγας ή άλλης πηγής θερμότητας. Ελπίζουμε ότι 
το προϊόν της Forever θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας.

Περιγραφή
1. Οθόνη αφής
2. Πλήκτρο αφής
3. Υποδοχή φόρτισης

Φόρτιση

Τοποθετήστε το smartwatch στην ειδική λαβή, έτσι ώστε η 
υποδοχή φόρτισης να είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή στη 
λαβή, και στην συνέχεια συνδέστε το καλώδιο USB σε πηγή 
τροφοδοσίας.

Εγκατάσταση εφαρμογής Forever Smart

Βρείτε την εφαρμογή που ονομάζεται „Forever Smart” στο 
κατάστημα Google Play ή app store και κατεβάστε την στο 
τηλέφωνό σας.

Συνδέστε το smartwatch με το τηλέφωνο
1. Ενεργοποιήστε τσ Bluetooth στο τηλέφωνο.
2. Ανοίξτε το “Forever Smart” στο τηλέφωνο, και συμπληρώστε 
όλες τις προσωπικές πληροφορίες στις ρυθμίσεις.
3. Επιλέξτε “Σύνδεση smartwatch” στις ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε το μοντέλο του smartwatch σας.
5. Κάντε κλικ στην κατάλληλη φωτογραφία του μοντέλου που 
θέλετε να συνδέσετε.

Αποσύμδεση smartwatch από το τηλέφωνο
1. Ανοίξτε το “Forever Smart” στο τηλέφωνο.
2. Κάντε κλικ στο “Αποσύνδεση smartwatch” στιε ρυθμίσεις και 

επιβεβαιώστε.
3. Για να αποσυνδέσετε το smartwatch από το iPhone πατήστε 
Αποσυνδέστε smartwatch στις ρυθμίσεις του „Forever Smart”, και 
στη συνέχεια μεταβείτε στις ρυθμίσεις „Bluetooth” στις ρυθμίσεις 
του τηλεφώνου και επιλέξτε „Ξεχάστε αυτή τη συσκευή”

Καθοδήγηση

 • Μετακινήστε τον καρπό σας προς το μέρος σας ή πατήστε το 
κουμπί αφής για να ανοίξετε την οθόνη

 • Πατήστε παρατεταμένα την αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, 
σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε την 
αρχική οθόνη.

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για να 
ενεργοποιήσετε το smartwatch.

Καθοδήγηση
Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αφής 
για 3 δευτερόλεπτα.
Μεταβείτε στο μενού: Σύρετε προς τα επάνω/κάτω ή αριστερά/
δεξιά.
Επιλογή λειτουργίας: Μετακίνηση προς τα πάνω/κάτω ή 
αριστερά/δεξιά και κάντε κλικ στην επιλεγμένη λειτουργία.
Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ στο εικονίδιο της επιλεγμένης 
λειτουργίας
Έξοδος: Σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά
Επιστροφή στην αρχική οθόνη: Πατήστε σύντομα το κουμπί αφής
Έλεγχος ειδοποιήσεων: Σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά από 
την αρχική οθόνη
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Διεπαφή χρήστη

Μετά την ενεργοποίηση του smartwatch, η κύρια οθόνη της 
συσκευής θα είναι ορατή

Από την κύρια οθόνη:
1. Μεταβείτε στο κύριο μενού
a. Σύρετε από δεξιά προς τα αριστερά από την κύρια οθόνη, θα μπείτε στο 
κύριο μενού.
b. Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μεταβείτε σε άλλες σελίδες 
του κύριου μενού.
c. Κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις της. Σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού.

2. Μεταβείτε στο μενού συντομεύσεων και ειδοποιήσεων
Σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη

   
3. Μεταβείτε σε άλλες συντομεύσεις
Σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω στην αρχική οθόνη.

Λειτουργίες
Στυλ αρχικής οθόνης

Για να αλλάξετε το στυλ της αρχικής οθόνης, κάντε κλικ και 
κρατήστε πατημένη την τρέχουσα οθόνη, μετά μετακινήστε 
αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κατάλληλο στυλ.

Συντομεύσεις
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1. Bluetooth

Το Bluetooth έχει αποσυνδεθεί

Το Bluetooth έχει συνδεθεί

2. Λειτουργία Μην ενοχλείτε

Λειτουργία Μην ενοχλείτε απενεργοποιημένη

Λειτουργία Μην ενοχλείτε ενεργοποιημένη

3.Φωτεινότητα

Επιλέξτε τη σωστή φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τον 
περιβάλλοντα φωτισμό στον οποίο βρίσκεται το smartwatch.

Multisport  

Επιλέξτε τη λειτουργία αθλητισμού  για να εισαγάγετε τη 
λειτουργία multisport. Το smartwatch υποστηρίζει πέντε είδη 
αθλημάτων όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο, το τρέξιμο 
σε διαδρομο και η αναρρίχηση. Μπορείτε να επιλέξετε το άθλημα που 
θέλετε να κάνετε ανά πάσα στιγμή. Το smartwatch θα συλλέξει και θα 
αποθηκεύσει τα δεδομένα του επιλεγμένου αθλήματος.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη μέτρηση ενός συγκεκριμένου αθλήματος, 
μετακινήστε τη διεπαφή στα δεξιά και κάντε κλικ στο εικονίδιο στοπ, για να 
σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που συλλέγονται. Το 
smartwatch θα εμφανίζει τα αποθηκευμένα δεδομένα. Συνδέστε το smar-
twatch με την εφαρμογή Forever Smart μέσω Bluetooth για να ελέγξετε και 
να αναλύσετε τα δεδομένα που συλλέγονται στο τηλέφωνό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο χρόνος του αθλήματος είναι μικρότερος από 5 λεπτά, 
τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν.

Μετρητής παλμών

Επιλέξτε την εικόνα μετρητή παλμών  για να κάνετε μέτρηση 
παλμών. Μπορείτε να ελέγξετε τις τελευταίες 7 μετρήσεις στο 
διάγραμμα και να τις συγκρίνετε. Σύρετε προς τα δεξιά για να 
τερματίσετε την παρακολούθηση παλμών.

Συνδέστε το smartwatch με την εφαρμογή Forever Smart μέσω 
Bluetooth για να ελέγξετε και να αναλύσετε τα δεδομένα που 
συλλέγονται στο τηλέφωνο.

Παρακολούθηση ύπνου
Το smartwatch μετρά αυτόματα τον ύπνο σας μεταξύ 22:00 και 
9:00 πμ. Επιλέξτε την λειτουργία στην οθόνη smartwatch για να 
δείτε δεδομένα ύπνου από ολόκληρη την εβδομάδα.
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Αφού ξυπνήσετε το smartwatch θα εμφανίσει μια αναφορά ύπνου 
που θα δείχνει τον συνολικό χρόνο ύπνου, τον ρηχό ύπνο και τον 
βαθύ ύπνο. Συνδέστε το smartwatch με την εφαρμογή Forever Smart 
μέσω Bluetooth για να ελέγξετε και να αναλύσετε τα δεδομένα που 
συλλέγονται στο τηλέφωνο.

Ξυπνητήρι  

aΕπιλέξτε την εικόνα του ξυπνητηριού  , για να δείτε τις ρυθμίσεις 
που έχουν γίνει στην εφαρμογή „Forever Smart”. Αν το ξυπνητήρι είναι 
ενεργοποιημένο, το smartwatch θα δονείται.

Ειδοποιήσεις

Σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να ελέγξετε 
τις ειδοποιήσεις τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων μηνυμάτων SMS και 
από κοινωνικά δίκτυα.

καιρός

Εάν έχει συνδεθεί η σύνδεση με την εφαρμογή „Forever Smart”, ο 
τρέχων καιρός θα είναι ορατός στην οθόνη smartwatch. Ορίστε 
την πόλη όπου βρίσκεστε χειροκίνητα ή αφήστε τις ρυθμίσεις 
αυτόματες.

Έλεγχος κάμερας

, Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα του τηλεφώνου είναι 
ενεργοποιημένη πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε μια 
φωτογραφία απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας το smartwatch.

Έλεγχος μουσικής

Επιλέξτε   για να εισέλθετε στη λειτουργία ελέγχου μουσικής.
Ελέγξτε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας 
τα κουμπιά λειτουργιών. Σύρετε την οθόνη από τα αριστερά προς τα 
δεξιά για έξοδο από τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Υπενθύμιση έλλειψης κίνησης

Επιλέξτε το εικονίδιο , για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις 
υπενθύμισης αδράνειας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτή 
τη λειτουργία. Σύρετε την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά για 
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έξοδο. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε πιο προηγμένες ρυθμίσεις 
αυτής της λειτουργίας, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις „Forever 
Smart” και να ορίσετε χρονικά διαστήματα, ώρα έναρξης και λήξης 
των υπενθυμίσεων.

Ρυθμίσεις

 Επιλέξτε  , για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων.

 •  Σχετικά με τη συσκευή

 
Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό 
MAC Bluetooth της συσκευής, το όνομα της συσκευής και την 
έκδοση λογισμικού.

 • Απενεργοποίηση

Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το smartwatch.

Εξυπηρέτηση εφαρμογής
Σελιδοδείκτες:

Σήμερα: 
1.ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - τρέχων αριθμός βημάτων, διανυθείσα 
απόσταση, αριθμός θερμίδων που κάηκαν– κάντε κλικ στην 
επιλεγμένη τιμή για να εμφανίσετε το γράφημα, μεταβείτε στην 
επιλεγμένη ημερομηνία.
2. ΒΑΡΟΣ - το τρέχον βάρος χρήστη και το βάρος στόχου που έχει 
τεθεί για να επιτευχθεί ο στόχος από το χρήστη - κάντε κλικ για 
να εμφανιστεί ο πίνακας, μεταβείτε στην επιλεγμένη ημερομηνία.

3. YΠΝΟΣ - Μέτρηση ύπνου προηγούμενης νύχτας – κάντε κλικ για 
να δείτε λεπτομέρειες και να μεταβείτε στο ιστορικό μέτρησης.
4. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΛΜΩΝ – Τρέχουσα και τελευταία μέτρηση 
παλμών, κάντε κλικ για να δείτε λεπτομέρειες.

Δραστηριότητα: 

- Κατάλογος των αθλητικών δραστηριοτήτων ανά είδος Κάντε κλικ 
στην επιλεγμένη δραστηριότητα για να δείτε τα στοιχεία και να 
αναλύσετε των συλλεγμένων δεδομένων.

Υπενθύμιση:
- Ορίστε το είδος, την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα των 
ειδοποιήσεων που θέλετε να λαμβάνετε μέσω του smartwatch 
σας. Θα δονίζετε και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο για να σας 
υπενθυμίσει τη προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Ρυθμίσεις: 
- Κατάσταση σύνδεσης, χρόνος τελευταίου συγχρονισμού 
δεδομένων, επίπεδο μπαταρίας

- Το προφίλ μου - Ρυθμίστε τη φωτογραφία προφίλ της εφαρμογής, 
πληκτρολογήστε το όνομα, εισάγετε το φύλο, την ημερομηνία 
γέννησης, το βάρος και το ύψος για να λάβετε τις σωστές 
μετρήσεις

- Στόχοι – Ρυθμίσεις στόχων βημάτων, απόστασης, θερμίδων 
και ύπνου. Μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, το 
smartwatch θα σας ειδοποιήσει με δόνηση και θα εμφανίσει το 
εικονίδιο επίτευξης στόχου.

- Ειδοποιήσεις - Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογής από τις 
οποίες θέλουμε να τις λάβουμε. Επιλέξτε και σύρετε το κουμπί 
δεξιά για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη ειδοποίηση. Σύρετε 
προς τα αριστερά για να τα απενεργοποιήσετε.

- Βρείτε τη συσκευή - βρείτε το smartwatch προκαλώντας δόνηση 
πατώντας το κουμπί (απαιτείται σύνδεση Bluetooth)
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- Βγάλτε φωτογραφία - κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε την 
κάμερα του τηλεφώνου και χρησιμοποιήστε ένα smartwatch για 
να το ελέγξετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της κάμερας.

- Προηγμένες ρυθμίσεις:
+ Καιρός - Επιλέξτε την πόλη από την οποία θα μεταφορτωθούν τα 
τρέχοντα δεδομένα καιρού και θα μεταφέρονται στο smartwatch 
που θα εμφανίζει τα δεδομένα όταν μεταβαίνετε στην οθόνη 
καιρού.

+ Καθιστός – Ορίστε μια ειδοποίηση όταν δεν κινείστε. Επιλέξτε 
το ρυθμό επανάληψης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα 
είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση

+ Πόσιμο νερό - Ορίστε υπενθύμιση για ενυδάτωση. Επιλέξτε τη 
συχνότητα και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ενεργή 
η υπενθύμιση

+ Μην ενοχλείτε– ολική σίγαση του smartwatch – ορίστε το 
χρονικό διάστημα όταν το smartwatch θα είναι ανενεργό και δεν 
θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις

+ Ενεργοποίηση οθόνης – ενεργοποιήστε, για να μπορέσετε να 
ενεργοποιήτε την οθόνη smartwatch με τη βοήθεια μιας κίνησης 
του καρπού. Η οθόνη θα εμφανίζει αυτόματα την ώρα όταν 
μετακινήσετε τον καρπό σας για να ελέγξετε την ώρα.

+ Google fit / Apple Health – ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για 
να συγχρονίσετε αυτόματα τα δεδομένα που συλλέγονται με την 
εφαρμογή Google Fit / Apple Health

+ Θέματα - επιλέξτε την έγχρωμη έκδοση και εφαρμογή

+ Σύνδεση/Αποσύνδεση συσκευής - συνδέστε τη συσκευή στην 
εφαρμογή ή αποσυνδέστε τη συζευγμένη

+ Ενημέρωση υλικολογισμικού - τρέχουσα έκδοση λογισμικού και 
μη αυτόματη ενημέρωση

+ Επαναφορά - επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του 
smartwatch

+ FAQ – συνήθεις ερωτήσεις και προβλήματα

Η ανώνυμη εταιρεία TelForceOne S.A. δηλώνει ότι το προϊόν είναι 
συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές προβλέψει της 
οδηγίας 2014/53/ΕΚ. Η δήλωση αυτή ακόμη αναρτήθηκε μαζί με τη 
δυνατότητα το κατέβασμά της στην ιστοσελίδα του σέρβις  https://sklep.
telforceone.pl/en-gb/
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