
 

Brugermanual til Forever ForeVive 
SB-320 Vandtæt Smartwatch 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

Specifikationer 
- Bluetooth version: v4.2 
- Batterikapacitet: 180mAh 
- Skærm størrelse: 1.3", 240x240px 
- Batteri levetid: op til 10 dage 
- Opladningstid: omkring 2 timer 
- Vandtæt certificering: IP67 

 

 
1. Touch-skærm 
2. Touch-knap  
3. Hjerterytmesensor  
4. Opladningsforbinder  

 
Forbind dit smartwatch med appen Forever  
Søg i Google Play Store eller App Store efter appen “Forever Smart”,            

download og installer den. Følg trinene nedenfor for at forbinde dit smartwatch med             
din enhed: 

1. Aktiver Bluetooth på din enhed  
2. Aktiver Forever Smart appen på din telefon og udfyld alle personlige           

informationer i indstillinger 
3. Vælg modellen på dit smartwatch 
4. Klik på billedet af den model du gerne vil forbinde til  

 
Følg de nedenstående trin for at frakoble dit smartwatch fra din telefon:  

1. Åben Forever Smart appen på din telefon  
2. Tryk på ”Disconnect smartwatch” i indstillinger og bekræft 
3. Gå til indstillinger på Forever Smart appen, åben Bluetooth og vælg “Forever            

this device” 

 



 

Operation 
- Aktivering: Tryk og hold touch knappen inde i 3 sekunder  
- Gå til menu: Bevæg fingeren op/ned eller venstre/højre 
- Vælg funktionen: Bevæg fingeren op/ned eller venstre/højre og tryk på den           

valgte funktion  
- Bekræft: Tryk på ikonet af den valgte funktion  
- Exit: Bevæg fingeren fra venstre til højre  
- Kom tilbage til hovedskærmen: Tryk på touch knappen 
- Tjek notifikationer: Bevæg fingeren fra venstre til højre på hovedskærmen  

 
Brug af appen 
I dag fane: 

1) HOVED PANEL - det aktuelle antal skidt, tilbagelagt afstand, antallet af           
forbrændte kalorier - tryk på den valgte værdi for at få vist kurven, gå til den                
valgte dato  

2) VÆGT - den aktuelle vægt og målvægt angivet af brugeren - tryk for at få vist                
kurven, gå til den valgte dato 

3) SØVN - Søvnmåling for den sidste nat - tryk for at se detaljer og historikken af                
målinger 

4) 4. Pulsmåler - Den aktuelle og sidste pulsmåling - tryk for at se detaljer  
Aktivitets fane: 

- Listen over sportsaktiviteter opdelt i typer. Tryk på den valgte aktivitet for at se              
detaljer og analysere den indsamlede data  
Påminder fane: 

- Indstil typen, ugedagen og tidspunktet for notifikationen du vil modtage via dit            
smartwatch. Det vil vibrere og vise stopur-ikonet for at påminde dig om en             
planlagt aktivitet.  
Indstillinger fane: 

- Opkaldsstatus, tidspunktet for sidste datasynkronisering, batteriniveau 
- Min profil - Indsæt et profilbillede i appen, indtast navn, køn, fødselsdato,            

vægt og højde for at opnå præcise målinger  
- Mål - Indstillinger for målet af et vis antal skidt, distance, kalorier og søvn. Når               

du har opnået et givent mål, vil dit smartwatch oplyse dig om dette ved at               
vibrere, og vise ikonet som indikerer, at du har opnået et mål 

- Notifikationer - Indstillinger af notifikationer du ønsker at modtage fra appen.           
Tryk og vælg via knappen til højre for at aktivere en given notifikation. Bevæg              
fingeren til venstre for at deaktivere dem  

- Find enheden - find dit smartwatch ved at udløse vibrationer ved at trykke på              
knappen (Bluetooth forbindelse påkræves)  

- Tag et billede - tryk for at aktivere telefonens kamera og styr det via dit               
smartwatch ved at klikke på kamera-ikonet 
 
 

 



 

Avancerede indstillinger fane: 
- Vejr - Vælg den by hvis vejr du gerne vil have vist på dit smartwatch. Det vil                 

komme til syne, når du går ind på vejr-skærmen  
- Stillesiddende - Sæt notifikationer i forbindelse med mangel på motion. Vælg           

gentagelseshyppighed og tidspunktet hvor påmindelsen skal være aktiv 
- Drik vand - Sæt en påmindelse i forbindelse med at huske at drikke vand.              

Vælg hyppigheden og tidspunkt hvor påmindelsen skal være aktiv 
- Forstyr ikke - fuldstændig lydafbrydelse af dit smartwatch - sæt tidspunktet           

hvor du ønsker dit smartwatch at være inaktivt  
- Aktivering af skærm - tænd for at aktivere dit smartwatch gennem           

håndledsbevægelse. Skærmen vil automatisk vise klokkeslættet når du        
bevæger håndleddet  

- Google Fit / Apple Health - aktiver denne funktion for automatisk at            
synkronisere indsamlet data fra appen Google Fit / Apple Health 

- Temaer - vælg farve på appen  
- Forbind / Afbryd enheden - forbind enheden med appen eller afbryd           

forbindelsen med den aktuelle parring  
- Firmware opdatering - den aktuelle softwareversion og manuel opdatering  
- Nulstilling - nulstil fabriksindstillingerne på dit smartwatch 
- FAQ - oftest stillede spørgsmål og problemer  

 


