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Obrigado por adquirir o produto da marca Forever. Antes de usar, leia este manual de instruções e guarde-o para 
referência futura. Não abra o dispositivo sozinho - quaisquer reparações devem ser realizadas por um técnico. Use 
apenas peças e acessórios originais fornecidos pelo fabricante. O dispositivo não deve ser exposto à luz solar direta, 
fogo ou outras fontes de calor. Esperamos que o produto Forever atenda às suas expectativas.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Especificação
Display: 1,3 ”240x240 px
Tempo em standby: até 10 dias 
Impermeabilidade: IP67
Bateria: 155mAh
Peso: 57g
Comprimento da bracelete: 25mm
Bluetooth: 5.0

Compatibilidade: iOS ≥ 10,0; Android ≥ 5.0

Potência máxima de radiofrequência emitida na faixa de frequência

Alcance de frequência Bluetooth 2402-2480 MHz

Potência máxima emitida - 0,55 dBm (EiRP)

Descrição do produto
1. Display
2. Botão principal
3. Sensor de frequência cardíaca

4. Porta de carregamento

Carregamento da bateria
Para carregar o dispositivo, coloque-o no suporte de carregamento incluído. Certifique-se de que o conector de carregamento do 
dispositivo e o suporte estão em contato um com o outro. Em seguida, feche a tampa do suporte e conecte o cabo USB à fonte de 
alimentação. Uma vez conectado corretamente, uma animação de carregamento aparecerá na tela.

1. Conector de carregamento do dispositivo

2. Conector de carregamento do suporte

Instalando o aplicativo “Forever Smart” em seu smartphone
Encontre o aplicativo “Forever Smart” no Google Play ou App Store. Você também pode dar SCAN ao código QR abaixo. 
Em seguida, instale o aplicativo no seu telefone.

Conectando o smartwatch com seu telefone
1. Ligue o Bluetooth no seu telefone.
2. Abra a app “Forever Smart” no seu smartphone, digite seus dados - nome, sexo, data de nascimento,
peso, altura - no menu do perfil do utilizador e clique em “Guardar”.
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3. Selecione o modelo de smartwatch ao qual deseja se conectar.
4. Atualize a lista de dispositivos Bluetooth arrastando a tela para baixo, selecione o nome do seu dispositivo e
aguarde o estabelecimento da conexão.

Desconectando o dispositivo do seu smartphone
1. Abra o aplicativo “Forever Smart” em seu smartphone.
2. Pressione “Desconectar Smartwatch” no menu “Configurações” e confirme com “OK”.
3. Para iOS, para desconectar o smartwatch do seu telefone, clique em “Desconectar dispositivo” no menu “Configurações” do
aplicativo “Forever Smart”, vá para as configurações de Bluetooth do seu smartphone e selecione “Esquecer este dispositivo”.

Operando o dispositivo
Ligando: Pressione e segure o botão de função por 3 segundos. 
Iluminando a tela: pressione o botão de função ou mova o pulso.
Visualizando as funções: Pressione o botão de função para alternar entre funções específicas. 
Confirmação: mantenha pressionado o botão de função para confirmar a seleção da função.
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01 Interface de discagem do relógio

Depois de conectar o dispositivo à app “Forever Smart”, o mostrador do relógio exibirá a hora e a data atuais. Para 
mudar para um mostrador de relógio diferente, mantenha pressionado o botão de função na tela do mostrador atual. O 
mostrador mudará - repita a etapa até obter o mostrador desejado.

02 Medição de atividade
O dispositivo coleta automaticamente seus dados de atividade diária.
Pressione o botão de função para mover entre as telas que mostram o número de passos, distância percorrida e calorias 
queimadas.
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Assim que os dados forem sincronizados com seu telefone, você pode verificar seu histórico de atividades no aplicativo.

03 freqüência cardíaca

Para começar a medir sua freqüência cardíaca, vá para a tela de medição de freqüência cardíaca. Mantenha pressionado o botão de 
função e o dispositivo começará a medir e exibir o resultado.
Assim que os dados forem sincronizados com o seu telefone, você pode verificar seu histórico de medição no aplicativo.

04 modo Sport
Vá para a tela “Esporte” e mantenha pressionado o botão de função para visualizar os modos esportivos.
O dispositivo possui quatro modos: Caminhada, Corrida, Caminhada, Ciclismo. Você pode selecionar o modo de interesse 
mantendo pressionado o botão de função e iniciar o exercício. O dispositivo começará a registrar os dados.
Os dados são exibidos na tela durante o treino.

Assim que o treino estiver concluído, mantenha pressionado o botão de função para terminar a medição de dados e salve o 
resultado. Pressione o botão de função para ver os dados coletados.

Se o tempo de treino for inferior a 5 minutos, os dados não serão salvos.

05 Monitoramento do sono

Coloque o dispositivo no pulso durante a noite (entre 21h e 9h). De manhã, o número total de horas dormidas será exibido 
na tela “Dormir”. Se o seu dispositivo estiver conectado a um smartphone, você pode verificar os dados de sono detalhados 
no aplicativo.

06 Notificações / mensagens
O dispositivo exibe o número de notificações não lidas na tela “Mensagens”. Mantenha pressionado o botão de 
função para ler mensagens ou verificar notificações.

07 Clima
Se o dispositivo estiver conectado ao aplicativo “Forever Smart” via Bluetooth, ele exibirá a previsão do tempo atual. 
Recomenda-se definir o local manualmente, mas você também pode deixar o aplicativo “Forever Smart” fazer isso 
automaticamente.

08 Lembretes
Vá para a tela “Lembretes” e mantenha pressionado o botão de função. Seu dispositivo exibirá os lembretes que você definiu 
no aplicativo. Quando chegar a hora do lembrete, o dispositivo vibrará.

09 mais
Vá para a tela “Mais” e mantenha pressionado o botão de função. As seguintes funções serão exibidas: “Encontrar telefone”, 
“Cronómetro”, “Lembrete de inatividade”, “Câmara remota”, “Controlo de música”, “Sobre”, “Reiniciar”, “Reiniciar”, “Comutação 
de discagem”, “Energia fora".

10 Encontre o telefone
Se o smartwatch estiver conectado ao aplicativo “Forever Smart”, mantenha pressionado o botão de função na função “Find Phone”. 
Seu telefone tocará para que você possa localizá-lo.

11 cronómetro
Para iniciar a função, mantenha pressionado o botão de função na função “Cronmetro”.
O dispositivo começará a medir o tempo. Para parar / retomar a medição, pressione também o botão de função.

12 câmara remota
Depois de conectar o aplicativo ao seu dispositivo, selecione a função Cronmetro interno. Para tirar uma foto, mantenha pressionado o botão de 
função.

NOTA: o aplicativo deve estar aberto e a tela do telefone ativa antes que a função possa ser ativada.

13 música
Abra um aplicativo de música em seu smartphone. Em seguida, selecione uma função em seu dispositivo mantendo pressionado o botão no 
ícone “Música”. Agora você pode controlar sua música com os seguintes comandos: música anterior, próxima música,
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pausar / retomar.

Acerca de
Mantenha pressionado o botão de função no ícone “Sobre” para exibir informações: nome do Bluetooth, endereço MAC, 
versão do software.

Redefinir
Mantenha pressionado o botão de função no ícone “Reiniciar” para restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica. 

Comutação de discagem

Para ativar a função, selecione o ícone “Comutação de discagem”. Pressione o botão de função para navegar pelos dials disponíveis e 
mantenha-o pressionado para confirmar sua seleção.

Reiniciar
Mantenha pressionado o botão de função no ícone “Reiniciar” para reiniciar o dispositivo.

Desligar
Para desligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão de função no ícone “Desligar” do dispositivo.

Lembrete de inatividade

Para ativar / desativar a função “Lembrete de inatividade” de dentro do dispositivo, mantenha pressionado o botão de função.

Lembrete de hidratação
Habilite a função de lembrete de hidratação no aplicativo “Forever Smart” do seu telefone (você pode encontrá-lo em “Configurações 
avançadas”). Você pode escolher o intervalo de tempo e a frequência dos lembretes.

Lembretes
Você pode definir lembretes no aplicativo “Forever Smart”. Ao adicionar um novo lembrete, selecione seu tipo, frequência 
(dia da semana) e hora. O smartwatch avisará você quando for a hora de um alarme.

Ative a tela com um movimento de pulso
Usando o aplicativo “Forever Smart” nas configurações avançadas, você pode ativar / desativar a função de ativação 
da tela com um movimento do pulso. Esta função permite que você acorde a tela levantando a mão.

03 SEGURANÇA DE USO

Leia as instruções fornecidas aqui com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

CRIANÇAS: O dispositivo não é um brinquedo. Mantenha o dispositivo, seus acessórios e sua embalagem fora do alcance de 
crianças. Cabos e envoltórios de alumínio podem se enrolar no pescoço de uma criança ou ser engolidos, o que pode resultar em 
asfixia ou sufocação.

NÃO ARRISQUE: Não ligue o dispositivo em locais onde o uso de dispositivos eletrônicos seja proibido ou onde 
possa causar interferência ou outros perigos. Cumpra todas as proibições, regulamentos e avisos dados pelo 
pessoal do local onde deseja usar o dispositivo. Não use o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

SERVIÇO PROFISSIONAL: Este produto só pode ser reparado pelo departamento de serviço qualificado do fabricante 
ou por um centro de serviço autorizado. O reparo por pessoal de serviço não qualificado ou não autorizado pode 
danificar o dispositivo e anular a garantia.

MODIFICAÇÕES: O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou TV causada por modificações não 
autorizadas. Da mesma forma, ao usar cabos de conexão e carregadores não originais.

DEFICIENTE FÍSICA OU MENTALMENTE: Este dispositivo não deve ser operado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas ou mentais limitadas ou com falta de experiência na operação de equipamentos eletrônicos. Eles só 
podem usá-lo sob a supervisão de pessoas responsáveis   por sua segurança.

BLUETOOTH: O dispositivo está em conformidade com os padrões de segurança e diretrizes de radiofrequência. Todos os dispositivos sem fio podem
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causar interferência que afeta a operação de outros dispositivos.

- ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS -
Não exponha o dispositivo à água ou outros líquidos. Evite trabalhar em ambientes com muita umidade - cozinhas com neblina, 
banheiros, etc. Gotículas de água podem causar o aparecimento de umidade no dispositivo, o que afeta adversamente os 
componentes eletrônicos e pode danificar o equipamento.

- AMBIENTE-
O dispositivo não deve ser operado em ambientes empoeirados. Deve ser colocado sobre superfícies estáveis, de modo que 
não possa ser danificado e não represente perigo para pessoas ou animais. Crianças e animais de estimação não devem ter 
acesso ao dispositivo - eles podem danificá-lo. Não exponha a unidade à luz solar direta nem coloque-a perto de 
equipamentos que emitam muito calor. As peças de plástico podem ficar deformadas, o que pode afetar o funcionamento 
do dispositivo ou causar a sua total avaria.

- BATERIAS -
Evite expor a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas (0ºC - 45ºC / 32ºF - 113ºF). As temperaturas extremas 
podem afetar a capacidade e a vida útil da bateria. Evite expor a bateria a líquidos e objetos metálicos, pois isso pode 
resultar em dano total ou parcial à bateria. Utilize a bateria apenas para a finalidade pretendida. Não destrua, danifique ou 
jogue a bateria no fogo - isso pode ser perigoso e causar um incêndio. Coloque uma bateria usada ou danificada em um 
recipiente especial. Sobrecarregar ou descarregar demais a bateria pode causar seus danos. Portanto, não carregue a 
bateria por mais tempo do que o necessário para carregá-la totalmente, ou deixe um dispositivo completamente 
descarregado por um longo tempo sem carregar. A bateria do dispositivo não pode ser substituída pelo usuário.

ELIMINAÇÃO ADEQUADA DE EQUIPAMENTO USADO

Este dispositivo está marcado com um símbolo de contêiner de lixo riscado, de acordo com a Diretiva 
Europeia 2012 / 19EU sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Os produtos marcados 
com este símbolo não devem ser descartados ou descartados com outros resíduos domésticos no final de 
sua vida útil. O usuário é obrigado a descartar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 
entregando-os em um ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A coleta desse tipo de 
resíduo em locais segregados e o adequado processo de recuperação contribui

para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos é benéfica 
para a saúde humana e para o meio ambiente. Para obter informações sobre onde e como descartar equipamentos eletrônicos 
usados   de maneira ambientalmente segura, o usuário deve entrar em contato com a autoridade local relevante, o ponto de coleta 
ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

DESCARTE ADEQUADO DA BATERIA USADA

De acordo com a Diretiva da UE 2006/66 / EC, alterada pela Diretiva 2013/56 / EU sobre o descarte de 
baterias, este produto está marcado com um símbolo de contêiner de lixo riscado. Este símbolo significa que 
as baterias usadas neste produto não devem ser descartadas com o lixo doméstico comum, mas manuseadas 
de acordo com a diretiva e os regulamentos locais. Não descarte as baterias junto com o lixo municipal não 
selecionado. Os usuários da bateria devem usar a rede de coleta disponível para

esses itens, que permitem sua devolução, reciclagem e descarte. Na UE, a coleta e a reciclagem de baterias são regidas por 
procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos de reciclagem de baterias existentes em sua área, entre em 
contato com a prefeitura, agência de gerenciamento de resíduos ou aterro sanitário.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

TelForceOne Sp. z oo declara que o SB-315 Forevive Lite está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O 
texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da web: https://
www.manual.forever.eu/
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

A exposição das partes metálicas do dispositivo à água salgada, cloro, suor e também a produtos para a pele e o 
corpo pode afetar adversamente a aparência e o estado do relógio.
• Para evitar efeitos negativos, você deve limpar o dispositivo regularmente usando um pano limpo macio e água morna com sabão e, em
seguida, seque-o bem em seguida.
• Evite o acúmulo de sujeira e outras formas de sujeira regulares na caixa do relógio e na correia.
• Não limpe seu dispositivo com produtos químicos fortes ou sabonetes com fragrâncias e aditivos.
• Sempre use um material ou pano macio para limpar o dispositivo de forma a não arranhar os componentes sujeitos a arranhões.
• Quando o dispositivo entrar em contato com água, seque-o bem.
• Armazene o dispositivo em recipientes secos e herméticos.
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