USER MANUAL
Smartwatch JW-100
(long version)
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SK
Ďakujeme za nákup výrobku značky Forever. Pred použitím sa
oboznámte s týmto návodom na používanie a uschovajte ho pre
ďalšie použitie. Nerozoberajte zariadenie - všetky opravy je oprávnený vykonávať len servisný technik. Používajte len originálne
diely a vybavenie dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever
splní Vaše očakávania.

Popis
1. Dotykové tlačidlo
2. Displej

Špecifikácia
Stupeň krytia: IP68
Kapacita batérie: 160 mAh
Bluetooth: 4.0
Čas nabíjania: približne 2 hodiny
Prevádzková teplota: -10˚C to 50˚C
BEZPEČNOST:
- Vyvarujte sa nárazom zariadenia do tvrdých predmetov,
mohlo by to zariadenie poškodiť
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s rozpúšťadlami alebo
inými chemikáliami
- Chráňte zariadenie pred silnými magnetickými poľami
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, ak jej teplota
presiahne 35 ° C
- Neopravujte zariadenie sami
- Nevhadzujte zariadenie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu

Prvé spustenie
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Pri prvom použití zariadenie vyberte z obalu a nabite pomocou
dodanej nabíjacej stanice. Správne pripojenie bude indikované vibráciami a zobrazením ikony, ktorá ukazuje stav nabíjania batérie.
Dátum a čas zariadenia bude automaticky zosynchronizované a
nastavené po nadviazaní spojenia s vyhradenou aplikáciou cez
Bluetooth. Jazyk zariadenia sa automaticky prispôsobí jazyku nastavenému v telefóne.

Ak chcete hodinky spustiť bez pripojenia k nabíjačke, stlačte a držte
dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Nabíjanie
Umiestnite chytré hodinky na nabíjaciu stanicu tak, aby sa prepojili nabíjacie konektory, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení nabíjacieho procesu odpojte chytré hodinky od
zdroja napájania.

Zapnutie/vypnutie chytrých hodiniek
Zapnutie: Stlačte a držte Dotykové tlačidlo pokiaľ sa chytré hodinky nezapnú.
Vypnutie: V menu hodiniek zvoľte symbol a podržte ho kým sa
chytré hodinky nevypnú.

Inštalácia aplikácie Forever GoFit
Vyhľadajte aplikáciu „Forever GoFit” v obchode Google Play alebo
App Store a nainštalujte ju. Pre inštaláciu môžete naskenovať QR
kód na obale.
POZNÁMKA:Operačný systém telefónu musí mať pre spustenie
aplikácie a podporu chytrých hodiniek nasledujúce minimálne
špecifikácie: Android 5.0 alebo vyšší - iOS 10.0 alebo vyšší
Pripojenie chytrých hodiniek k telefónu
1. Aktivujte si Bluetooth v telefóne.
POZNÁMKA: Aby bolo možné používať všetky funkcie aplikácie
a chytrých hodiniek, počas prvého spustenia povoľte aplikácii
prístup k všetkým požadovaným funkciám a potom povoľte
prístup k upozorneniam v nastaveniach telefónu.
2. Spustite program „Forever GoFit” v telefóne. Začnite
používať aplikáciu ako „Hosť” kliknutím na pravú hornú časť
obrazovky alebo zvoľte „Registrácia” a postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- zadajte emailovú adresu
- stlačte tlačidlo overenie
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- identifikačný kód bude zaslaný na zadaný email. Zadajte ho do
určeného poľa
- zadajte a zapamätajte si heslo
3. Po prihlásení do aplikácie uvidíte hlavné menu, kde by ste mali
zvoliť
alebo hlavné menu
v ľavom hornom rohu
4. Zvoľte model chytrých hodiniek, ktoré chcete s telefónom
spárovať:

5. Stlačením tlačidla ÁNO potvrdíte spárovanie. Ak bol zvolený zlý
model, stlačte NIE a vyberte ten správny.
6. Zvoľte „JW-100” model zo zoznamu a potvrďte pripojenie
stlačením tlačidla ÁNO. Spojenie sa vytvorí počas niekoľko sekúnd
a dáta budú automaticky synchronizované. Ak sa nespustí automatická synchronizácia, stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu
obrazovky pre manuálnu synchronizáciu.
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Popis aplikácie
Informácie o užívateľovi
Po správnom prihlásení a vykonaní synchronizácie stlačte tlačidlo
ponuky v ľavom hornom rohu a potom kliknutím na meno používateľa zadajte informácie o užívateľovi. Tu skontrolujte, či sú všetky
dáta správne. Poskytnutie skutočných údajov je nevyhnutné pre
správnu funkciu algoritmu, ktorý vypočítava vaše kroky, kalórie a
prejdenú vzdialenosť s najvyššou možnou presnosťou.

Popis hlavnej obrazovky
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1. Hlavné menu
Rozširuje panel používateľa, ktorý umožňuje vykonávať nastavenia
opísané v pododdiele
1.1 Nastavenia

1.1.1. Informácie o užívateľovi
Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte informácie, napr . : profilová fotka, užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť alebo heslo
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1.1.2. Zariadenie
Prístup k ďalším informáciám, nastaveniam a funkciám chytrých
hodiniek, ako sú: informácie týkajúce sa dátumu poslednej synchronizácie, aktuálna verzia softvéru, MAC čísla zariadenia,
vzdialenej kamery, budíka, oznámenie o nedostatku cvičenia,
pripomenutie hydratácia, ruky, na ktoré sa nosia hodinky, automatické podsvietenie obrazovky pohybom zápästia, dennom monitorovaní srdcovej frekvencie, oznámenia z aplikácie, obnovenie
nastavení, odpojenie chytrých hodiniek od aplikácie.

1.1.3. Jednotky merania
Zvoľte merné jednotky
1.1.4. Teplota
Vyberte jednotky teploty použité na zobrazenie aktuálneho počasia na hlavnej obrazovke
1.1.5 Nájsť hodinky
Stlačením hodinky rozvibrujete, čím sa dozviete ich aktuálnu polohu
1.1.6. Prepojenie s Facebookom a Google účtom
Ak chcete povoliť zdieľanie dát z aplikácie, prepojte aplikáciu s
účtom Google alebo Facebook
1.1.7. Odhlásiť sa
Stlačte pre odhlásenie používaného účtu
1.1.8.Strava
Umožňuje sa pripojiť k účtu v aplikácii Strava a odosielať informácie z chytrých hodiniek do aplikácie Strava
1.1.9. Zásady ochrany osobných údajov
Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich, aby
bola vaša dáta chránené
1.1.10 Aktualizácia firmvéru
Skontrolujte, či chytré hodinky majú najnovšiu verziu firmvéru. Ak
nie, aktualizujte svoje chytré hodinky tak, aby plne využívali všetky
dostupné funkcie.
1.1.11. FAQ
Najčastejšie otázky a odpovede
1.1.12. O aplikácii
Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.
2. Počet krokov
Zobrazuje počet krokov ubehnutých v daný deň a stupeň dokončenia predpokladaného cieľa. Kliknutím prejdete na podrobnejšie údaje alebo zobrazíte históriu.
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3. Týždenné cvičenie
Zobrazuje podrobné údaje o cvičeniach, rozdelených do jednotlivých týždňov.
4. Meranie srdcového tepu
Výpis denného merania srdcovej frekvencie a dynamického srdcového rytmu.
Sekcia denný srdcový tep je zodpovedná za pravidelné merania
srdcového tepu počas celého dňa. Chytré hodinky vykonáva automatické meranie po tom, čo používateľ aktivuje funkciu v nastavení
zariadenia.
5. Monitorovanie spánku
Ak chcete vykonať meranie alebo analýzu spánku, majte chytré
hodinky nasadené po celú noc. Zariadenie pripraví harmonogram
spánku na základe pohybov užívateľa počas spánku.
6. GPS športový režim
Meranie vybranej športovej disciplíny, vrátane záznamu trasy pomocou vstavaného modulu GPS smartphonu. Kliknutím na ikonu
prejdite na mapu, vyberte šport a potom stlačením tlačidla štart
zahájte merania.
7. Počasie
Aktuálne počasie v danom mieste
8. Kalórie, vzdialenosť, doba cvičenia
Údaje zhromaždené z konkrétnych meraní z daného dňa. Po
kliknutí na požadované meranie prejdete do histórie.
9. Aktivita
Zobrazuje aktivitu počas daného dňa, rozdelenú na hodiny.

Popis rozhranía chytrých hodiniek
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POZNÁMKA: Stlačte dotykové tlačidlo pre prepínanie
obrazoviek užívateľského rozhrania. Pokiaľ chcete zvoliť danú
funkciu alebo potvrdiť voľbu, stlačte a držte dotykové tlačidlo
aspoň 3 sekundy

Ciferníky
chytrých
hodiniekW
Vyberte jeden zo štyroch dostupných ciferníkov
v chytrých hodinkách. Stlačte a držte dotykové
tlačidlo aspoň 3 sekundy pre zmenu ciferníku.
Počet krokov, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť v daný deň.

Aktivita
Meranie tepovej frekvencie. Stlačte a podržte
dotykové tlačidlo pre meranie. Chytré hodinky
musia byť umiestnené na užívateľovom zápästí
a musí mať dostatočne utiahnutý remienok.
Tepová
frekvencia
Predpoveď počasia pre dnešný a zajtrajší deň.
Pre správne zobrazenie informácií o počasí pripojte hodinky k aplikácii a synchronizujte dáta.
Aplikácia musí mať povolený prístup k informáciám o polohe chytrého telefónu.
Počasie
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Správy

Umožňuje čítať prijaté správy. Pre správnu funkčnosť tejto funkcie synchronizujte hodinky s
aplikáciou. Aplikácia musí mať povolený prístup
k notifikáciám aplikácie, z ktorých chcete získavať náhľady prijatých správ musí mať notifikácia
aktivovanej.
Zobrazuje čas spánku z uplynulej noci. Synchronizácia dát umožňuje prístup k detailnejším informáciám o spánku v aplikácii.

Spánok

Hudba

Hra
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Ovládanie hudby prehrávané v smartfóne
pomocou šikovných hodiniek. Stlačením a
podržaním dotykového tlačidla aktivujte ovládací panel. Ďalším stlačením dotykového tlačidla vyberte tlačidlo predchádzajúce, prehrať /
pozastaviť, ďalšie alebo ukončiť. Pre potvrdenie
znovu stlačte a podržte dotykové tlačidlo. Na zabezpečenie správneho fungovania funkcie musí
mať aplikácia povolený prístup k multimédiám
Basketbalová hra je jednoduchá arkádová hra.
Jej účelom je dosiahnuť najvyššie možné skóre. Ak chcete hru aktivovať, stlačte a podržte
dotykové tlačidlo na 3 sekundy. Hra bude automaticky spustená. V spodnej časti obrazovky
bude viditeľná lišta presnosti hodu a indikátor
pohybu. Ak chcete vykonať úspešný hod, stlačte
tlačidlo, keď je indikátor umiestnený v červenom
poli lišty presnosti. Ak zastavíte indikátor v žltom
poli, netrafíte kôš. Ak chcete ukončiť hru, stlačte
a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, až sa
zobrazí správa „Vypnúť?” Znovu stlačte tlačidlo
po dobu 3 sekúnd. Pokiaľ po zobrazení správy
stlačíte tlačidlo raz, vrátite sa do hry.

Športový
režim

Stopky

Režim Šport umožňuje vykonávať meranie jedného z dostupných športov. Stlačte a podržte
dotykové tlačidlo na 3 sekundy a potom vyberte
jeden z nasledujúcich športov jedným stlačením
tlačidla: Chôdza, Jogging, Horolezectvo, Bicykel,
Plávanie. Výber potvrďte opätovným podržaním
tlačidla. Chytré hodinky označia začiatok merania krátkymi vibráciami a začne odpočítavanie.
Ak chcete meranie zastaviť, stlačte a podržte
dotykové tlačidlo.
Táto funkcia umožňuje vykonávať meranie času.
Stlačením a podržaním dotykového tlačidla
potvrďte výber tejto funkcie. Jedným stlačením
tlačidla sa odpočítavanie spustí alebo zastaví.
Ak chcete resetovať a vypnúť stopky, stlačte a
podržte dotykové tlačidlo.
Nastavenie jasu displeja. Poznámka: Stupeň jasu
displeja má veľký vplyv na výdrž batérie chytrých hodiniek.

Jas
Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na tejto obrazovke a tým vypnite chytré hodinky.

Vypnutie

TelForceOne S.A. prehlasuje, že produkt je v súlade s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 2014/53 / smernice UE.
Vyhlásenie o produkte si môžete stiahnuť na webových stránkach:
https://sklep.telforceone.pl/en-gb/

SK
53

www.forever.eu
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