Brugermanual til Forever ForeVigo
SW-300 Vandtæt Smartwatch

Specifikationer
-

Bluetooth version: v4.2
Batterikapacitet: 180mAh
Skærm størrelse: 1.3"
Opløsning: 240 x 240
Virketid: op til 10 dage
Opladningstid: 2 timer
Vandtæt certificering: IP67
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Touch-skærm
Touch-knap
Pulsmåler
Opladningsforbinder

Opladning
Placer
smartwatchet
på
den
inkluderede oplader, sådan så
opladningsforbinderne på smartwatchet og opladeren forbindes. Tilslut derefter
USB-kablet til en strømforsyning

Installering af appen ”Forever Smart”
Find appen “Forever Smart” i Google Play eller i App Store og download den
på telefonen

Forbind smartwatchet med telefonen
1. Aktiver Bluetooth på din telefon
2. Aktiver “Forever Smart” på din telefon og udfyld alle personlige informationer i
indstillinger
3. Vælg “Forbind smartwatch” i indstillinger
4. Vælg modellen på dit smartwatch
5. Klik på billedet af den model du ønsker at forbinde med
Følg trinene nedenfor for at fjerne Forever ForeVigo fra telefonen:
1. Aktiver “Forever Smart” på din telefon
2. Klik “Afbryd smartwatch” i indstillinger og bekræft
3. For at fjerne smartwatchet fra telefonen, skal du trykke på ”Afbryd
smartwatch” i “Forever Smart” appens indstillinger. Gå derefter til “Bluetooth” i
telefonens indstillinger og vælg ”Glem denne enhed”

Betjening
-

Aktivering: Tryk og hold touch-knappen nede i 3 sekunder
Gå til menu: Bevæg fingeren op/ned eller venstre/højre
Vælg en funktion: Bevæg fingeren op/ned eller venstre/højre og klik på den
ønskede funktion
Bekræft: Klik på ikonet af den valgte funktion
Exit: Bevæg fingeren fra venstre til højre
Vend tilbage til hovedskærmen: Tryk på touch-knappen
Se notifikationer: Bevæg fingeren fra venstre til højre på hovedskærmen

Appen ”Forever Smart”
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I dag-fane:
HOVEDPANEL – det aktuelle antal skidt, aflagt distance, antallet af
forbrændte kalorier – klik på den valgte værdi for at få vist diagrammet, gå til
den valgte dato
VÆGT – brugerens aktuelle vægt og målvægt – klik for at få vist diagrammet,
gå til den valgte dato
SØVN – søvnmåling for den sidste nat – klik for at se detaljer og gå til
målingens historik
PULSMÅLER – den aktuelle og sidste pulsmåling, klik for at se detaljer
Aktivitets-fane:
Liste over sportsaktiviteter opdelt i typer. Klik på den valgte aktivitet for at se
detaljer og analysere de indsamlede data
Påminder-fane:
Indstil type, ugedag og tidspunkt for notifikationen du ønsker at modtage via
smartwatchet. Det vil vibrere og vise stopurs-ikonet for at påminde dig om en
planlagt aktivitet
Indstillinger-fane:
Opkaldsstatus, tidspunkt for sidste datasynkronisering, batteriniveau
Min profil – Indsæt profilbillede i appen, indtast navn, køn, fødselsdato, vægt
og højde for nøjagtige målinger
Mål – Indstillinger for mål af skridt, distance, kalorier og søvn. Når et mål er
nået, vil smartwatchet informere dig ved at vibrere og vise ikonet, som
indikerer et opnået mål
Notifikationer – Indstillinger af notifikationer du ønsker at modtage fra appen.
Vælg og swipe knappen til højre for at aktivere en given notifikation. Swipe til
venstre for at deaktivere dem
Find enheden - Find smartwatchet ved at udløse vibrationer ved at trykke på
knappen (Bluetooth forbindelse er påkrævet)
Tag et billede – Klik for at aktivere telefonens kamera og styr det via
smartwatchet ved at trykke på kamera-ikonet
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Avancerede indstillinger-fane:
Vejr – Vælg den by hvorfra data skal indsamles og overføres til smartwatchet.
Vejret vil synes på vejr-skærmen
Stillesiddende – Indstil notifikationer i forbindelse med manglende motion.
Vælg den gentagelsesfrekvens og den tidsperiode hvor påminderen skal
være aktiv
Drik vand – Indstil påminderen vedrørende hydrering. Vælg den frekvens og
tidsperiode hvor påminderen skal være aktiv
Forstyr ikke – smartwatchet vil være fuldstændigt lydløs – Indstil tidsperioden
hvori smartwatchet skal være inaktivt og ingen notifikationer vil blive modtaget
Skærmaktivering – Tænd smartwatchet for at kunne aktivere skærmen via
bevægelse i håndleddet. Skærmen vil automatisk vise klokkeslættet ved
bevægelse af håndleddet
Google Fit/Apple Health – Aktiver denne funktion for automatisk
synkronisering af indsamlet data fra Fit / Apple Health appen
Temaer – Vælg farveversion af appen
Forbind/Afbryd enheden – Forbind enheden med appen eller afbryd den
aktuelle parring
Firmware opdatering – Den aktuelle softwareversion og manuel opdatering
Reset – Gendan fabriksindstillingerne af smartwatchet
FAQ – Ofte stillede spørgsmål og problemer

