NAVODILA
Pametna ura
AW-100
(dolga verzija)

1.
2.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Forever. Pred
uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za
poznejšo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami - vsa popravila
mora opraviti serviser. Uporabljajte samo originalne dele in
dodatke, ki jih je priskrbel proizvajalec. Upamo, da izdelek
Forever izpolnjuje vaša pričakovanja.

Opis
1. Glavni gumb
2. Zaslon na dotik/prikaz

Osnovne specifikacije

Vodoodpornost: IP68
Kapaciteta baterije: 310 mAh
Bluetooth: 5.0
Čas polnjenja: 2 uri
Delovna temperatura: -10°0C do 50°C

VARNOSTNE OPOMBE
- Izogibajte se udarcem med napravo in trdimi predmeti, saj lahko
to škoduje napravi
- Pazite, da naprave ne izpostavljate topilom ali drugih kemikalijam
- Pazite na močna magnetna polja
- Izogibajte se stiku pametne ure z vodo, če temperatura vode
presega 35°C
- Naprave ne popravljajte sami
- Ne mečite je v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije

Prvi vklop in polnjenje

Ko napravo uporabljate prvič, jo vzemite iz embalaže in jo
napolnite s priloženo polnilno postajo. Pravilna povezava bo
prikazana z vibracijami in prikazom ikone, ki prikazuje stanje
napolnjenosti baterije. Datum in čas naprave se samodejno
sinhronizirata in nastavita po vzpostavitvi povezave z namensko
aplikacijo prek Bluetootha. Jezik naprave se samodejno prilagodi
jeziku, ki je nastavljen v telefonu. Za aktiviranje pametne ure
pritisnite in 5 sekund pridržite glavni gumb. Vklop bo prikazan z
vibracijami.
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Polnjenje

Pametno uro postavite na namensko priklopno postajo tako, da
med seboj povežete polnilne priključke, nato pa kabel USB
priključite na vir energije. Po zaključku postopka polnjenja
odklopite pametno uro iz vira napajanja.

Vklop / Izklop pametne ure

Vklop: Pritisnite in 5 sekund pridržite glavni gumb, dokler se
pametna ura ne aktivira, kar bodo pokazale vibracije.
Izklop: Pomaknite se po glavnem zaslonu navzdol, da odprete
pojavni meni in izberete simbol, nato pa potrdite aktiviranje
pametne ure.

Namestitev aplikacije "Forever GoFit"

Poiščite aplikacijo z imenom »Forever GoFit« v Googlu Play ali App
Store in jo namestite. Lahko tudi skenirate kodo QR na paketu.

OPOMBA: Operacijski sistem telefona mora imeti naslednje
minimalne specifikacije za zagon aplikacije in podporo pametni
uri: Android 5.1 ali novejši; iOS 10.0 ali novejši
Povezovanje pametne ure s telefonom
1. V telefonu aktivirajte Bluetooth.

OPOMBA: Če želite med prvim zagonom uporabljati vse funkcije
aplikacije in pametne ure, dovolite aplikaciji dostop do vseh
zahtevanih funkcij in nato v nastavitvah aktivirajte tudi dostop do
obvestil.
2. V telefonu aktivirajte “Forever GoFit”. Začnite uporabljati
aplikacijo kot »Gost«, tako da kliknete zgornji desni del zaslona ali
izberite »Registracija« in sledite spodnjim korakom:
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- vnesite e-poštni naslov, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje
računa
- pritisnite gumb (pridobite preverjanje)
- na vaš e-poštni naslov bo poslana koda za preverjanje, ki jo
morate vnesti v navedeno polje
- vnesite in zapomnite si svoje uporabniško geslo
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3. Po prijavi v aplikacijo boste videli glavni zaslon, na katerem bi
morali klikniti gumb
ali izbrati meni
v zgornjem levem
kotu.
4. Izberite model pametne ure, s katerim se želite povezati, tako
da kliknete njeno sliko:
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5. Izbrani model potrdite s klikom na “YES”. Če je izbran napačen

SL model, kliknite »NO« in izberite pravilnega.

6. Na seznamu naprav izberite model “AW-100” in potrdite
povezavo s pritiskom na “YES”. Povezava bo vzpostavljena v nekaj
sekundah in vsi podatki se bodo samodejno sinhronizirali. Če se
samodejna sinhronizacija ne zažene, izberite gumb v spodnjem
kotu zaslona, da izvedete ročno sinhronizacijo.

Opis aplikacije

Informacije o uporabniškem profilu
Po pravilni prijavi in izvedbi sinhronizacije pritisnite gumb menija
v zgornjem levem kotu in nato kliknite uporabniško ime, da
vnesete nastavitev profila. Tukaj preverite, ali so vsi podatki
pravilni. Posredovanje dejanskih podatkov je potrebno za
pravilno delovanje algoritma, ki izračuna vaše korake, kalorije in
prehojeno razdaljo z največjo možno natančnostjo.

Opis glavne plošče
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1. Menijski gumb
Razširi uporabniško ploščo, ki omogoča izvajanje nastavitev,
opisanih v pododdelku 1.1
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1.1 Nastavitve

1.1.1. Informacije o uporabniku
Kliknite, če želite spremeniti nastavitve, kot so: fotografija profila,
uporabniško ime, spol, datum rojstva, višina, teža, sprememba
gesla.
1.1.2. Nastavitve in funkcije naprave
Dostop do razširjenih informacij, nastavitev in funkcij pametne
ure, kot so: informacije o datumu zadnje sinhronizacije,
informacije o trenutni različici programske opreme, informacije o
številki MAC naprave, oddaljeni kameri, budilki, obvestilo glede
pomanjkanje vadbe, opomniki o hidraciji, roki, na kateri se nosi
pametna ura, samodejna osvetlitev zaslona prek gibanja zapestja,
dnevno spremljanje srčnega utripa, obvestila iz aplikacije,
ponastavitev nastavitev, odklop pametne ure in aplikacije.
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1.1.3. Izberite eno od ozadij ure in ga pošljite na pametno uro.
1.1.4. Merske enote
Izberite merske enote, ki jih želite prejeti.
1.1.5. Temperatura
Izberite temperaturne enote, ki se uporabljajo za prikaz
trenutnega vremena na glavnem zaslonu.
1.1.6. Poiščite pametno uro
Kliknite, da pokličete pametno uro, ki bo začela vibrirati, da vas
bo obvestila o svoji trenutni lokaciji.
1.1.7. Povezava z računi Google in Facebook
Povežite aplikacijo z računom Google ali Facebook in omogočite
skupno rabo podatkov, zbranih v aplikaciji.
1.1.8. Odjava
Kliknite za odjavo iz trenutno uporabljenega računa aplikacije.
1.1.9. Strava
Omogoča povezavo z računom v aplikaciji Strava in pošiljanje
informacij na račun iz pametne ure.
1.1.10. Politika zasebnosti
Preberite pravilnik o zasebnosti in ga sprejmite, da zaščitite svoje
podatke.
1.1.11. Nadgradnja
Preverite, ali ima pametna ura najnovejšo različico programske
opreme. V nasprotnem primeru posodobite pametno uro tako,
da bo v celoti uporabljala vse razpoložljive funkcije.
1.1.12. Pogosta vprašanja (FAQ)
Najpogostejša vprašanja in odgovori.
1.1.13. Informacije o prijavi
Prikazuje trenutno različico aplikacije.
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2. Število korakov
Prikazuje število korakov, opravljenih v določenem dnevu, in
stopnjo izpolnjenosti predvidenega cilja. Kliknite, če želite odpreti
podrobnejše podatke ali preveriti njihovo zgodovino.
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3. Tedenski treningi
Prikazuje podrobne podatke o treningih, razdeljene na določene
tedne.
4. Merilnik srčnega utripa
Odčitavanje dnevnega merjenja srčnega utripa in dinamičnega
srčnega utripa. Dnevni odsek za srčni utrip je odgovoren za redne
meritve srčnega utripa skozi ves dan. Pametna ura izvede
samodejne meritve po tem, ko uporabnik v nastavitvah naprave
aktivira funkcijo.
5. Spremljanje spanja
Če želite opraviti meritev ali analizo spanja, pametno uro nosite
celo noč. Naprava bo pripravila urnik spanja na podlagi
uporabnikovih gibov med spanjem.
6. GPS športni način
Merjenje izbrane športne discipline, vključno s snemanjem poti z
vgrajenim modulom GPS pametnega telefona. Kliknite ikono, da
odprete zemljevid, izberite šport in pritisnite start, da začnete
meritve.
7. Vreme
Trenutno vreme v določenem mestu.
8. Kalorije, razdalja, čas vadbe
Podatki, zbrani iz določenih meritev iz določenega dne. Po kliku na
zahtevano meritev gremo v njeno zgodovino.
9. Aktivnost
Prikazuje aktivnost v določenem dnevu, razdeljeno na ure.
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Opis vmesnika pametne ure
SL Opomba: če želite nastaviti dano površino ure, povlecite zaslon
na dotik v levo. Čez trenutek bo pravilna nastavitev označena z
zelenim simbolom, ki je viden na sredini zaslona.
Ozadja pametne
ure

Izberite eno od treh ozadij, ki so na voljo v
pametni uri. Pošljete lahko tudi dodatno
četrto ozadje ure, izbrano med vsemi
ozadji, ki so na voljo v aplikaciji. Povlecite
zaslon na dotik v levo, da nastavite izbrano
ozadje.

Opomba: zaslon na dotik pomaknite v desno, da se pomaknete
na seznam določenih funkcij, predstavljenih spodaj:
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Športni podatki

Izberite, če si želite ogledati podatke o
številu korakov, prehojeni razdalji in
porabljenih kalorijah v določenem dnevu.

Merilnik srčnega
utripa

Izberite za merjenje srčnega utripa v
danem trenutku. Meritev se bo začela
samodejno, njen zaključek pa bo prikazan
z vibracijami.

Sporočila

Predogled nedavno prejetih sporočil in
obvestil iz aplikacije, do katere je
pametna ura dostopala prek nastavitev
v aplikaciji Forever GoFit.

Spanje

Čas spanja, zabeležen v zadnji noči.

Vreme

Trenutna vremenska napoved. Podatki se
prenesejo iz aplikacije Forever GoFit.
Posodobitev zahteva aktivno povezavo z
aplikacijo.

Šport

Za izvajanje meritev izberite eno od
razpoložljivih dejavnosti (hoja, tek,
plezanje, kolesarjenje).

Štoparica

Izberite, da vklopite funkcijo štoparice.

Iskanje telefona

Funkcija omogoča aktiviranje vibracij in
zvoka v telefonu, ki je povezan s pametno
uro. Olajša iskanje.

Nastavitve

Odprite nastavitve pametne ure, kjer
boste lahko določili svetlost zaslona in
aktivirali ali deaktivirali vibracije. V
razdelku Sistemske informacije najdete
nastavitve in sistemska imena programske
opreme.

Izklop
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Izberite, če želite pametno uro izklopiti.

Opomba: zaslon na dotik pomaknite navzdol, da odprete
pojavni meni, ki vsebuje naslednje funkcije:
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Nastavitve

Pojdite v nastavitve pametne ure, kjer
boste lahko določili svetlost zaslona in
aktivirali ali deaktivirali vibracije. V
razdelku Sistemske informacije najdete
nastavitve in sistemska imena programske
opreme.

Način "vedno
vklopljen"
(Always-On)

Izberite, če želite pametno uro preklopiti v
način »vedno na zaslonu«. V tem načinu
bodo na zaslonu pametne ure ves čas
vidni čas, datum, nivo baterije in stanje
povezave Bluetooth, ne da bi jih bilo treba
aktivirati z zapestjem ali gumbom.

Poiščite telefon

Funkcija omogoča aktiviranje vibracij in
zvoka v telefonu, ki je povezan s pametno
uro. Olajša iskanje.

Izklop

Izberite, če želite pametno uro izklopiti.

Štoparica

Izberite, da vklopite funkcijo štoparice.

Datum, stanje,
baterija

Hiter predogled datuma, stanja povezave
Bluetooth in napolnjenosti baterije.

TelForceOne S.A.izjavlja, da je izdelek združljiv z zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/UE. Deklaracijo
izdelka lahko prenesete s spletne strani:
https://sklep.telforceone.pl/sl-gb/
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