ORIGINAALKASUTUSJUHEND
NUTIKÄEKELL IGO JW-100
(long version)

Täname kaubamärgi Forever toote ostmise eest. Enne kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga ja säilitage see
edaspidiseks kasutuseks. Ärge keerake seadet iseseisvalt
lahti - kõik parandused peab teostama teenindaja. Kasutage ainult ja eranditult tootja poolt tarnitud originaalosi ja
tarvikuid. Loodame, et Forever toode vastab Teie ootustele.

Kirjeldus

1. Puutenupp
2. Kuvar

Peamised spetsifikaadid

2.
1.

Veekindlus: IP68
Aku mahtuvus: 160 mAh
Bluetooth: 4.0
Laadimise aeg: 2 tundi
Töötemperatuur: -10˚C kuni 50˚C
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Ohutust puudutavad märkused

- Ära löö seadet vastu kõvu esemeid, kahjustamise oht
- Ära lase seadet kokkupuutesse lahustite või muude kemikaalidega
- Ära mine tugeva magnetvälja lähedale
- Ära kasuta nutikäekella kokkupuutes veega, kui selle temperatuur ületab 35˚C
- Ära paranda seadet iseseisvalt
- Ära viska tulle, plahvatuse oht

Esimene käivitamine

Käesolevat seadet esimest korda kasutades, võta see välja ja laadi
kaasasoleva laadimiskaabli abil. Pärast täislaadimist lülitub seade
automaatselt sisse. Pärast sihtotstarbelise rakendusega ühenduse loomist sünkroniseeritakse ja määratakse seadme kuupäev
ning kellaaeg automaatselt. Seadme keel kohandatakse automaatselt telefonis määratud keelega.
Ilma laadijaga ühendamiseta nutikäekella käivitamiseks tuleb
ekraani all paiknevat puutenuppu hoida 3 sekundit.
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Laadimine
Aseta nutikäekell spetsiaalsesse laadimishoidikusse nii, et laadimisühendused oleks omavahel ühendatud ja ühenda seejärel USB
kaabel toiteallikaga.
Pärast laadimise lõpetamist võta nutikäekell hoidikust välja ja
katkesta ühendus toiteallikaga.
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Nutikäekella sisse / välja lülitamine
Sisselülitamine: Vajuta ja hoia „Puutenuppu” kuni nutikäekella käivitumise hetkeni.
Väljalülitamine: Liigu nutikäekella menüüsse järgneva sümboliga
tähistatud järjehoidjasse ja hoia seejärel seadme väljalülitamiseks
puutenuppu.
Rakenduse Forever GoFit installimine
Leia rakendus „Forever GoFit ” Google Play või App Store kaupluses ja installi see.

- sisesta e-posti aadress, millel konto luua tahad
- klõpsa nuppu (saa verifikatsioon)
- saad antud e-posti aadressile verifikatsiooni koodi, mis tuleb
tähistatud välja sisestada
- sisesta ja jäta meelde kasutaja salasõna
3. Pärast rakendusse sisselogimist on näha peaekraan, millel tuleb
klõpsata järgnevat nuppu

või valida vasakus ülemises nur-

gas menüü nupp
4. Vali nutikäekella mudel, millega ühenduda soovid, klõpsates
selle fotole:
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Tähelepanu
Miinimumnõuded telefoni operatiivsüsteemile rakenduse ja nutikäekella kasutamiseks:
Android 5.0 või uuem
iOS 10.0 või uuem
Ühenda nutikäekell telefoniga
1.Lülita telefonis sisse Bluetooth.
Tähelepanu
Rakenduse ja nutikäekella kõikide funktsioonide kasutamiseks
tuleb esimese käivitamise ajal nõustuda juurdepääsuga kogu sisule, mida rakendus nõuab ja lülitada seejärel sisse ka juurdepääs
teadetele.
2. Lülita telefonis sisse „Forever GoFit”. Klõpsates ülemisse paremasse ekraani ossa alusta rakenduse kasutamist kui „Külaline” või
vali „Registreerimine” ja järgi alltoodud samme:
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5. Kinnita valitud mudel, vajutades nuppu „JAH”. Kui sai valitud vale
mudel, vajuta „EI” ja vali seejärel õigesti.
6. Vali seadmete loendist mudel „JW-100” ja kinnita „JAH” valides
ühendus. Ühendus luuakse mõne sekundi pärast ja kõik andmed
sünkroniseeritakse automaatselt. Kui automaatset sünkroniseerimist ei toimu, vali käsitsi sünkroniseerimiseks ekraani paremas
alumises nurgas paiknev nupp.

1. Menüü nupp
Kerib lahti alapunktis 1.1 kirjeldatud seadete teostamist võimaldava kasutajapaneeli
1.1 Seaded

Rakenduse kirjeldus
EE

Kasutaja profiili andmed
Pärast õigesti teostatud sisselogimist ja sünkroniseerimist vali
profiili seadetesse liikumiseks vasakus ülemises nurgas paiknev
menüü nupp. Siin kontrolli, kas kõik andmed on õiged. Tõele vastavate andmete esitamine on vajalik samme, kaloreid ja läbitud vahemaad arvestava algoritmi võimalikult täpseimaks toimimiseks.
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Peapaneeli kirjeldus

1.1.1. Kasutaja andmed
Klõpsa, et muuta selliseid seadeid nagu: profiili foto, kasutaja nimi,
sugu, sünnikuupäev, kasv, kaal, salasõna
1.1.2. Seadme seaded ja funktsioonid
Juurdepääs nutikäekella laiendatud teabele ja sellistele seadetele
ning funktsioonidele nagu: viimase sünkroniseerimise kuupäev,
teave tarkvara hetkeversioonist, teave seadme MAC numbrist,
kaugaparaat, äratuskell, ajakava, aktiivsuse puudumise meeldetuletus, ära sega režiim, ekraani automaatne taustvalgustus randmeliigutuse abil, päevane pulsiseire, kellaaja kuvamise süsteem,
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rakenduse teated, seadete lähtestamine, nutikäekella ja rakenduse ühenduse katkestamine
1.1.3. Mõõtühikud
Vali mõõtetulemuste lugemiseks mõõtühikud
1.1.4. Temperatuur
Vali peaekraanil hetke ilma näitavad temperatuuriühikud
1.1.5. Leia nutikäekell
Klõpsa nutikäekella kutsumiseks, mis hakkab oma hetkeasukohast
teavitamiseks vibreerima
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1.1.6. Google või Facebooki kontodega ühendamine Rakenduses
kogutud andmete avaldamiseks ühenda rakendus Google või Facebooki kontoga
1.1.7. Logi välja
Klõpsa hetkel kasutatavast rakenduse kontost väljalogimiseks
1.1.8.Strava
Võimaldab rakenduses Strava kontoga ühendamist ja sellele nutikäekellast teabe saatmist
1.1.9. Privaatsuspoliitika
Sinu andmete kaitsmiseks tutvu ja nõustu privaatsuspoliitikaga
1.1.10. Värskendamine
Kontrolli kas nutikäekellal on uusim tarkvara versioon. Kui ei, värskenda nutikäekell kõikide saadaolevate funktsioonide täielikuks
kasutamiseks.
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2. Sammude arv
Näitab antud päeval läbitud sammude arvu ja seatud eesmärgi
realiseerimise taset. Klõpsa üksikasjalikumatele andmetele liikumiseks või nende ajalooga tutvumiseks.
3. Iganädalased treeningud
Näitab treeningute üksikasjalikke andmeid erinevate nädalate lõikes.
4. Pulsimõõtja
Päevase pulsi ja dünaamilise pulsi mõõtetulemuste lugemine.
Päevase pulsi sektsioon vastutab pulsi perioodilise mõõtmise eest
terve päeva jooksul. Kui funktsioon on kasutaja poolt seadme seadetes käivitatud mõõdab nutikäekell pulssi automaatselt.
5. Une seire
Une mõõtmiseks ja analüüsimiseks tuleb nutikäekell ööseks käe
peale panna. Kooskõlas kasutaja uneaegsete liigutustega koostab
seade une ajakava.
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6. GPS sportrežiim
Valitud spordiala tulemuste mõõtmine koos marsruudi registreerimisega nutikäekella sisseehitatud GPS mooduli abil. Klõpsa
kaardile liikumiseks ikoonile, vali spordiala ja vajuta seejärel mõõtmise alustamiseks start.
7. Ilm
Hetke ilm käesolevas kohas
8. Kalorid, Vahemaa, Trenni aeg
Antud päeva erinevate mõõtetulemuste kogutud andmed. Pärast
valitud mõõtetulemusele klõpsamist liigume selle ajaloole.

1.1.11. FAQ
Korduma kippuvad küsimused ja vastused

9. Aktiivsus
Näitab aktiivsust kogu päeva jooksul tundide lõikes.

1.1.12. Rakendust puudutav teave
Näitab rakenduse aktuaalset versiooni

NUTIKÄEKELLA KASUTAJALIIDESE KIRJELDUS:
TÄHELEPANU: Kasutajaliigese erinevate ekraanide vahel liigume
puutenupu ühekordse vajutuse abil. Antud funktsiooni valimiseks või kinnitamiseks tuleb puutenuppu hoida 3 sekundit.
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Nutikäekella
numbrilauad
Ilm
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Vali üks neljast saadaolevast nutikäekella numbrilauast. Järgmiseks
numbrilauaks muutmiseks hoia puutenuppu 3 sekundit.

Sõnumid
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Uni

Aktiivsus
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Saadud sõnumite lugemine. Funktsiooni korralikuks toimimiseks tuleb nutikäekell ja rakendus sünkroniseerida.
Rakendusel peab olema juurdepääs
sõnumitele ja rakendusel, millelt me
teateid tahame saada, peavad sõnumid olema sisse lülitatud.
Näitab viimase öö une aega. Üksikasjalikumad andmed on saadaval rakenduse
tasandil pärast andmete sünkroniseerimist.

Antud päeva sammude ja põletatud
kalorite arv ning läbitud vahemaa.

Pulsimõõtja

Tänase ja homse päeva ilmaprognoos. Ilmateadete õigeks kuvamiseks
tuleb ühenduda rakendusega ja sünkroniseerida andmed. Rakendusel
peab olema juurdepääs nutitelefoni
asukohale.

Reaalajas pulsi mõõtmine. Mõõtmise alustamiseks hoia puutenuppu.
Nutikäekell tuleb asetada kasutaja
randmele ja sobitada sellega hästi
reguleeritava rihma abil.

Muusika

Nutitelefoniga esitatava muusika
juhtimine
nutikäekella
tasandilt.
Juhtpaneeli sisselülitamiseks hoia puutenuppu. Järgnevalt vali puutenupu
ühekordse vajutamise läbi ikoonid
tagasi, play/stop, edasi või välju. Kinnitamiseks hoia uuesti puutenuppu.
Funktsioonide õigeks toimimiseks
peab rakendusel olema juurdepääs
multimeediatele.
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Mäng

EE

Spordirežiim

Stopper
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Korvpall on lihtne osavusmäng. Selle
eesmärgiks on võimalikult suure punktiarvu saavutamine. Mängu käivitamiseks hoia puutenuppu 3 sekundit. Mäng
käivitub automaatselt. Ekraani alaosas
on visketäpsuse riba ja liikuv näidik. Palli
täpselt korvi viskamiseks tuleb vajutada
nuppu ühekordselt hetkel, kui näidik
asub visketäpsuse riba punases alas.
Kui peatame näidiku kollases alas, on
vise ebatäpne. Mängust väljumiseks tuleb puutenuppu hoida 3 sekundit ja kui
ilmub teade „kas lülitada välja” kordame
nupu hoidmise toimingut uuesti. Peale
teate ilmumist nupu ühekordselt vajutamise korral pöördume mängu tagasi.

Ekraani heleduse reguleerimine.
Tähelepanu: ekraani heleduse tase
mõjutab oluliselt nutikäekella ühel
akulaadimise tsüklil töötamise aega
Heledus
Sellel ekraanil puutenupu hoidmine
lülitab nutikäekella välja.

Lülita välja
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Spordirežiim võimaldab saadaolevatest
spordialadest ühe tulemuste mõõtmist. Hoia puutenuppu 3 sekundit ja
vali seejärel nupu ühekordse vajutamise läbi üks järgnevatest spordialadest:
Käimine, Jooksmine, Ronimine, Jalgratas,
Ujumine. Valiku kinnitame uuesti nuppu
hoides. Mõõtmise alustamisest annab
nutikäekell märku lühikese vibreerimise
ja kellaaja mahaarvestamisega. Mõõtmise lõpetamiseks tuleb puutenuppu
uuesti hoida.
See funktsioon võimaldab aega
mõõta. Selle funktsiooni valiku kinnitamiseks hoia puutenuppu. Nupu
ühekordne vajutus alustab või lõpetab ajaarvestuse. Stopperi lähtestamiseks ja välja lülitamiseks tuleb hoida puutenuppu.
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