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SI
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. Naprave ne smete 
izpostavljati vodi, vlagi, sončni svetlobi, ognju ali drugim virom 
toplote. Upamo, da izdelek Forever izpolnjuje vaša pričakovanja.
Opis
1.  Vmesnik na dotik
2.  Funkcijski gumb
3.  Senzor za temperaturo
4. Senzor srčnega utripa
5.  Konektor za polnjenje

Osnovne specifikacije
Vodoodpornost: IP68 
Kapaciteta baterije: 3.7V/160 mAh
Bluetooth: 5.0 
Čas polnjenja: 2 uri
Čas pripravljenosti: do 10 dni
Tip zaslona: TFT
Velikost zaslona: 1.4” 240*240 px

VARNOSTNA OPOZORILA:
•  Izogibajte se udarcem med napravo in trdimi predmeti, saj

lahko to poškoduje napravo
• Izogibajte se stiku naprave s topili ali drugimi kemikalijami
• Hranite stran od močnih magnetnih polj
• Izogibajte se stiku pametne ure z vodo, če temperatura vode 

presega 35°C
• Naprave ne popravljajte sami
• Ne mečite je v ogenj, saj obstaja nevarnost eksplozije

Prvi zagon
Ko napravo uporabljate prvič, jo vzemite iz embalaže in jo napolnite 
s priloženim polnilnim kablom. Naprava se bo samodejno vklopila 
po končanem polnjenju. Datum in čas naprave se samodejno 
sinhronizirata in nastavita po vzpostavitvi povezave z namensko 
aplikacijo preko Bluetootha. Jezik naprave se bo samodejno 
prilagodil tistemu, ki je nastavljen na telefonu.

1. 2.

3.
4.
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3. Po prijavi v aplikacijo boste videli glavni zaslon, na katerem morate 
klikniti gumb             ali izbrati meni            v zgornjem levem kotu.

4. Izberite model pametne ure, s katero se želite povezati, tako da 
kliknete njeno sliko:
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Za aktivacijo pametne ure brez povezovanja na polnilec pritisnite in 
držite gumb na dotik, ki se nahaja pod zaslonom. Gumb držite 3 
sekunde.

Polnjenje
Napravo povežite s polnilnim kablom, ki je priložen v kompletu. 
Prepričajte se, da sta priključek naprave in kabla povezana, nato pa 
USB kabel priključite na vir napajanja.

Po končanem postopku polnjenja pametno uro odklopite s 
polnilnega kabla in kabel iz vira napajanja.

Vklop / izklop pametne ure
Vklop: Pritisnite in držite funkcijsko tipko, dokler se pametna ura 
ne vklopi.
Izklop: Pritisnite in držite funkcijski gumb, dokler se naprava ne 
izklopi. Prav tako lahko odprete zavihek z nastavitvami v meniju 
pametne ure in izberete možnost »Disable«, označeno z naslednjim 
simbolom, in nato potrdite svojo izbiro.

Namestitev aplikacije "Forever GoFit"
V Googlu Play ali App Store poiščite aplikacijo z imenom "Forever 
GoFit" in jo namestite.

OPOMBA: Operacijski sistem telefona mora imeti naslednje 
minimalne specifikacije za zagon aplikacije in podporo pametne 
ure: Android 5.0 ali novejši / iOS 10.0 ali novejši

Povezovanje pametne ure s telefonom

1. V telefonu vklopite Bluetooth.
OPOMBA: Če želite uporabljati vse funkcije aplikacije in 
pametne ure, med prvim zagonom aplikaciji omogočite dostop 
do vseh zahtevanih funkcij, nato pa aktivirajte tudi dostop do 
obvestil.

2. V telefonu aktivirajte "Forever GoFit". Začnite uporabljati aplikacijo

kot "Guest" s klikom na zgornji desni del zaslona, ali pa izberite 
možnost "Register" in sledite spodnjim korakom.
- vnesite e -poštni naslov, ki ga želite upor. za ustvarjanje računa
- pritisnite gumb (pridobite preverjanje)
- koda za preverjanje, ki jo morate vnesti v navedeno polje, bo
poslana na vaš e-poštni naslov
- vnesite in zapomnite si uporabniško geslo

5. Izbrani model potrdite s klikom na "DA". Če je bil izbran napačen 
model, kliknite "NE" in izberite pravega.
6. Na seznamu naprav izberite ime Bluetooth svoje naprave in potrdite 
povezavo tako, da izberete "DA". Po nekaj sekundah se poveže in vsi 
podatki se samodejno sinhronizirajo. 
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Če samodejne sinhronizacije ni, izberite gumb v spodnjem desnem 
kotu zaslona, da izvedete ročno sinhronizacijo.

OPOMBA: Če želite prebrati ime Bluetooth vaše naprave, pojdite v 
nastavitve naprave in izberite zavihek "Sistem".

Opis aplikacije
Podatki o uporabnikovem profilu
Po pravilni prijavi in sinhronizaciji pritisnite gumb menija v 
zgornjem levem kotu in nato kliknite uporabniško ime za vstop v 
nastavitev profila. Tukaj preverite, ali so vsi podatki pravilni. 
Zagotavljanje dejanskih podatkov je potrebno za pravilno 
delovanje algoritma, ki z največjo možno natančnostjo izračuna 
vaše korake, kalorije in prepotovano razdaljo.

Opis glavne plošče

1. Gumb za meni

Razširi uporabniško ploščo, ki omogoča izvajanje nastavitev, opisanih 
v pododdelku 1.1

1.1 Nastavitve (Settings)

1.1.1. ϣnformacije o uporabniku (User Information)
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 (Settings and fuctions)
Dostop do razširjenih informacij, nastavitev in funkcij pametne ure, kot so: podatki 
o datumu zadnje sinhronizacije, podatki o trenutni različici programske opreme, 
podatki o številki MAC naprave, oddaljeni kameri, budilki, urniku, obvestilu o 
pomanjkanje vadbe, način ne moti, samodejna osvetlitev zaslona z gibanjem 
zapestja, dnevno spremljanje srčnega utripa, sistem za prikaz časa, obvestila iz 
aplikacije, ponastavitev nastavitev, odklop pametne ure in aplikacije.

1.1.3. Merske enote (Measurement units)
ϣzberite merske enote, ki jih želite prejeti.

1.1.4. Temperatura (Temperature)
ϣzberite temperaturne enote, ki se uporabljajo za prikaz trenutnega 
vremena na glavnem zaslonu.

1.1.5. Poiščite pametno uro (Find the smartwatch)
Kliknite, da pokličete pametno uro, ki bo začela vibrirati, da vas bo 
obvestila o svoji trenutni lokaciji.

1.1.6. Povezava z računi Google in Facebook (Connection with...)
Povežite aplikacijo z računom Google ali Facebook, da omogočite skupno 
rabo podatkov, zbranih v aplikaciji.

              1.1.7. ϣzpis (Logout)
Kliknite, če se želite odjaviti iz trenutno uporabljenega računa v 
aplikaciji.

1.1.8.Strava
Omogoča povezavo z računom v aplikaciji Strava in pošiljanje podatkov v 
račun iz pametne ure.
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1.1.9. Politika zasebnosti (Privacy Policy)
Read the privacy policy and accept it in order to protect your data

     1 .1.10. Nadgradnja (Update)
Preverite, ali ima pametna ura najnovejšo različico programske 
opreme. Če ne, posodobite svojo pametno uro, da v celoti uporabite 
vse razpoložljive funkcije.

1.1.11. Pogosta vprašanja (FAQ)
Najpogostejša vprašanja in odgovori.

1.1.12. Podatki o aplikaciji (Application information)
Prikaže trenutno različico aplikacije.

2.  Število korakov
Prikazuje število korakov, narejenih v določenem dnevu, in stopnjo 
dokončanja predvidenega cilja. Kliknite, da odprete podrobnejše 
podatke ali preverite njihovo zgodovino.

3. Tedenski treningi
Prikazuje podrobne podatke o treningih, razčlenjene na določene 
tedne.

4. Merilnik srčnega utripa
Odčitavanje dnevnega merjenja srčnega utripa in dinamičnega 
srčnega utripa. Odsek dnevnega srčnega utripa je odgovoren za 
občasne meritve srčnega utripa ves dan. Pametna ura izvaja 
samodejne meritve, potem ko uporabnik aktivira funkcijo v 
nastavitvah naprave.

5. Spremljanje spanja
Če želite izvesti meritev ali analizo spanja, nosite pametno uro celo 
noč. Naprava bo pripravila urnik spanja na podlagi gibov uporabnika 
med spanjem.

6. GPS športni način
Merjenje izbrane športne discipline, vključno s snemanjem poti s 
pomočjo vgrajenega modula GPS v pametne telefone. Kliknite ikono, 
da se pomaknete na zemljevid, izberite šport in nato pritisnite start 
za začetek meritev.

7. Vreme
Trenutno vreme v določenem mestu.

8.  Kalorije, razdalja, čas vadbe
Podatki, zbrani pri določenih meritvah za določen dan. Po kliku na 
zahtevano meritev gremo v njeno zgodovino.

9.  Aktivnost
Prikazuje aktivnost v določenem dnevu, razdeljeno na ure.

10. Temperatura
Prikaže najnovejšo meritev telesne temperature. Po kliku prikaže 
zbrane podatke iz meritev temperature v posameznih dneh z 
razlikovanjem najvišje in najnižje temperature.

The smartwatch interface description
1. Kako jo uporabljati 

• Če želite vklopiti ali izklopiti uro, pritisnite in držite funkcijski 
gumb.
• Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete funkcijski 
gumb.
• Pojdi v meni: podrsajte od desne proti levi v vmesniku ure.
• Izberite funkcijo: podrsajte desno in levo v meniju in nato 
tapnite ikono.
• Potrdi: dotaknite se ikone.
• Izberi igro: podrsajte vmesnik številčnice ure od leve proti desni 
na zaslonu.
• Razveljavi: povlecite vmesnik ure od leve proti desni.
• Vrnitev na glavni vmesnik ure: na kratko pritisnite funkcijski 
gumb v katerem koli vmesniku.
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Vmesnik zaslona
ure

Če želite spremeniti številčnico ure 
pametne ure, pritisnite in držite trenutno 
številčnico ure, nato podrsajte levo ali 
desno, da se pomaknete skozi različne 
številčnice in izberete tisto, ki vam je všeč.

Dnevna aktivnost Naprava samodejno izračuna vaše dnevne 
podatke o dejavnosti. Dotaknite se ikone 
"Daily Activity", da preverite število korakov, 
prehojeno razdaljo in porabljene kalorije za 
dan.

Šport Izberite ikono "Sport", da vnesete izbor 
športov. Pametna ura ponuja 4 športne 
načine: hojo, tek, kolesarjenje, košarko. 
Izberite šport, ki ga želite, in začnite z 
vadbo. Pametna ura bo beležila podatke o 
vadbi.

Merilnik srčnega
utripa

Izberite ikono "Heart Rate", da začnete 
meriti srčni utrip. Ko vstopite v vmesnik, 
se začne merjenje. Med merjenjem bo 
vrednost vmesnika nič. Ko je meritev 
končana, se prikaže vrednost. Ko so 
podatki sinhronizirani, lahko v aplikaciji 
preverite zgodovino meritev.

Temperatura Če želite začeti meriti temperaturo kože in 
telesa, pritisnite ikono "Thermometer" in 
počakajte, da naprava izvede meritev. Merilni 
čas je 60 sekund, nato pa bo pametna ura 
zavibrirala in rezultati se bodo prikazali na 
zaslonu. Podatki na levi strani so temperatura 
površine kože, ki se spreminja v realnem času. 
Na desni strani so podatki o telesni 
temperaturi, med meritvijo bo prikazano „--.-”, 
rezultat pa bo prikazan po uspešnem zaključku.
OPOMBA: Med preskušanjem telesne 
temperature mora temperatura okolja biti 
znotraj 18-30 ° C.

Vreme Če je pametna ura povezana z aplikacijo 
"Forever GoFit" preko Bluetootha, bo 
prikazala trenutno vremensko napoved.

Sporočila Če je naprava povezana s pametnim 
telefonom, bo pametna ura po izbiri ikone 
"Messages" prikazala najnovejša dohodna 
sporočila in obvestila.
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Spanje Pametna ura samodejno spremlja spanje od 
21.30 do 12.00. Ko se naslednji dan zbudite, 
bo pametna ura prikazala skupno število ur 
spanja. Če je pametna ura povezana z 
aplikacijo "Forever GoFit" preko Bluetootha, 
lahko v aplikaciji preverite podrobnejše 
poročilo o spanju.

Glasba Ko napravo povežete s pametnim 
telefonom, lahko z njo upravljate glasbo. 
Izberete lahko prejšnjo / naslednjo skladbo, 
prilagodite glasnost in tudi predvajate / 
ustavite glasbo.

Štoparica
Dotaknite se ikone "Timer", da zaženete štoparico ali časovnik.

Najdite telefon
Če je naprava povezana z aplikacijo, lahko uporabite funkcijo 
"Find phone".Ko izberete funkcijo, bo telefon zazvonil in aktiviral 
vibracije.

Sprostitev
S klikom na ikono "Relax" vklopite funkcijo dihalnih vaj.

Nastavitve

• Jezik: izberite jezik za vmesnik naprave.
• Zaslon: nastavite obraz ure, svetlost, časovno omejitev zaslona in 
funkcijo pametnega prebujanja.
• Način Ne moti: način omogočite / onemogočite.
• Intenzivnost vibracij: izberite stopnjo intenzivnosti vibracij.
• Sistem: Prikaz informacij o napravi, zaustavitve in ponastavitev 
naprave.

Največja moč radiofrekvenčnega sevanja v frekvenčnem območju:
Frekvenčni razpon - Bluetooth 2402-2480 MHz
Največja oddana moč - 4 dBm

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, 
da je JW-200 IGO PRO v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU o 
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: forever.eu
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