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Děkujeme za nákup výrobku značky Forever. Před použitím se 
seznamte s tímto návodem k používání a uschovejte jej pro další 
použití. Nerozebírejte zařízení – veškeré opravy je oprávněn pro-
vádět pouze servisní technik. Používejte pouze originální díly a 
vybavení dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek Forever splní 
Vaše očekávání.

Popis
1. Hlavní tlačítko
2. Dotyková obrazovka

Specifikace
Stupeň krytí: IP68
Kapacita baterie: 310 mAh
Bluetooth: 5.0
Čas nabíjení: přibližně 2 hodiny
Provozní teplota: -10˚C to 50˚C

BEZPEČNOST:
• Vyvarujte se nárazům zařízení do tvrdých předmětů, mohlo 
by to zařízení poškodit
• Vyvarujte se kontaktu zařízení s rozpouštědly nebo jinými 
chemikáliemi
• Chraňte zařízení před silnými magnetickými poli
• Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud její teplota 
přesáhne 35 °C
• Neopravujte zařízení sami
• Nevhazujte zařízení do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu

První spuštění
Při prvním použití zařízení vyjměte z obalu a nabijte pomocí do-
dané nabíjecí stanice. Správné připojení bude indikováno vibrace-
mi a zobrazením ikony, která ukazuje stav nabíjení baterie. Datum 
a čas zařízení bude automaticky synchronizováno a nastaveno po 
navázání spojení s vyhrazenou aplikací přes Bluetooth. Jazyk zařízení 
se automaticky přizpůsobí jazyku nastavenému v telefonu.

Chcete-li spustit chytré hodinky, stiskněte a přidržte libovolné tlačít-
ko po dobu 5 sekund. Spuštění bude indikováno vibracemi.
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Nabíjení
Umístěte chytré hodinky na nabíjecí stanici tak, aby se propojily 
nabíjecí konektory, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení.
Po dokončení nabíjecího procesu odpojte chytré hodinky od zdro-
je napájení.

Zapnutí/vypnutí chytrých hodinek
Zapnutí: Stiskněte a přidržte libovolné tlačítko po dobu 5 sekund, 
dokud se chytré hodinky nezapnou, což bude indikováno vibra-
cemi.
Vypnutí: Na dotykové obrazovce stáhněte od horní hrany 
směrem dolů nabídku, vyberte symbol  , a potvrďte vypnutí chy-
trých hodinek.

Instalace aplikace Forever GoFit
Vyhledejte aplikaci “Forever GoFit” v obchodě Google Play nebo 
App Store a nainstalujte ji. Pro instalaci můžete naskenovat QR 
kód na balení.

NOTE:
POZNÁMKA: Operační systém telefonu musí mít pro spuštění 

aplikace a podporu chytrých hodinek následující minimální 
specifikace

- Android 5.1 nebo vyšší
- iOS 10.0 nebo vyšší

Připojení chytrých hodinek k telefonu
1. Aktivujte si Bluetooth v telefonu.

Poznámka: Aby bylo možné používat všechny funkce aplikace 
a chytrých hodinek, během prvního spuštění povolte aplikaci 
přístup ke všem požadovaným funkcím a poté povolte přístup k 
upozorněním v nastavení telefonu.

2. Spusťte aplikaci “Forever GoFit” v telefonu. Začněte používat 
aplikaci jako „Host“ kliknutím na pravou horní část obrazovky nebo 
zvolte „Registrace“ a postupujte dle následujících kroků:
- zadejte emailovou adresu
- stiskněte tlačítko ověření
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- identifikační kód bude zaslaný na zadaný email. Zadejte ho do 
určeného pole
- zadejte a zapamatujte si heslo
3. Po přihlášení do aplikace uvidíte hlavní menu, kde byste měli 
zvolit    nebo hlavní menu  v levém horním rohu
 

4. Zvolte model chytrých hodinek, které chcete s telefon spárovat:
                  

5. Stisknutím tlačítka ANO potvrdíte spárování. Pokud byl zvolen 
špatný model, stiskněte NE a zvolte ten správný.

6. Zvolte “JW-100” model ze seznamu a potvrďte připojením 
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stisknutím tlačítka ANO. Spojení bude navázáno během několik 
vteřin a data budou automaticky synchronizována. Pokud se ne-
spustí automatická synchronizace, stiskněte tlačítko v  pravém 
dolním rohu obrazovku pro manuální synchronizaci. 
Popis aplikace
Informace o uživateli
Po správném přihlášení a provedení synchronizace stiskněte 
tlačítko nabídky v levém horním rohu a poté kliknutím na uživatel-
ské jméno zadejte informace o uživateli. Zde zkontrolujte, zda jsou 
všechna data správná. Poskytnutí skutečných údajů je nezbytné 
pro správnou funkci algoritmu, který vypočítává vaše kroky, kalo-
rie a ujetou vzdálenost s nejvyšší možnou přesností.

          

1. Hlavní menu
Rozšiřuje panel uživatele, který umožňuje provádět nastavení po-
psaná v pododdíle 1.1
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1.1 Nastavení

1.1.1. Informace o uživateli
Kliknutím na toto tlačítko změníte informace, např.: profilová fot-
ka, uživatelské jméno, pohlaví, datum narození, výška, hmotnost 
nebo heslo

1.1.2. Zařízení
Přístup k dalším informacím, nastavením a funkcím chytrých ho-
dinek, jako jsou: informace týkající se data poslední synchroniza-
ce, aktuální verze softwaru, MAC čísla zařízení, vzdálené kamery, 
budíku, oznámení o nedostatku cvičení, připomenutí hydratace, 
ruky, na které se nosí hodinky, automatické podsvícení obrazovky 
pohybem zápěstí, denním sledování srdeční frekvence, oznámení 
z aplikace, obnovení nastavení, odpojení chytrých hodinek od 
aplikace
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1.1.3. Zvolte ciferník vašich chytrých hodinek

1.1.4. Jednotky měření
Zvolte měrné jednotky

1.1.5. Teplota
Vyberte jednotky teploty použité k zobrazení aktuálního počasí na 
hlavní obrazovce

1.1.6 Najít hodinky
Stisknutím hodinky rozvibrujete, čímž se dozvíte jejich aktuální polohu

1.1.7. Propojení s Facebookem a Google účtem
Chcete-li povolit sdílení dat z aplikace, propojte aplikaci s účtem 
Google nebo Facebook

1.1.8. Odhlásit se
Stiskněte pro odhlášení používaného účtu

1.1.9.Strava
Umožňuje se připojit k účtu v aplikaci Strava a odesílat informace z 
chytrých hodinek do aplikace Strava

1.1.10. Zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a přijměte je, aby byla vaše 
data chráněna

1.1.11 Aktualizace firmwaru
Zkontrolujte, zda chytré hodinky mají nejnovější verzi firmwaru. 
Pokud ne, aktualizujte své chytré hodinky tak, aby plně využívaly 
všechny dostupné funkce.

1.1.12. FAQ
Nejčastější otázky a odpovědi

1.1.13. O aplikaci
Zobrazí aktuální verzi aplikace.
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2. Počet kroků
Zobrazuje počet kroků ujitých v daný den a stupeň dokončení 
předpokládaného cíle. Kliknutím přejdete na podrobnější údaje 
nebo zobrazíte historii.

3. Týdenní cvičení
Zobrazuje podrobné údaje o cvičeních, rozdělených do jednotli-
vých týdnů.
4. Měření srdečního tepu
Výpis denního měření srdeční frekvence a dynamického srdečního rytmu.
Sekce denní srdeční tep je zodpovědná za pravidelné měření sr-
dečního tepu během celého dne. Chytré hodinky provádí automa-
tické měření poté, co uživatel aktivuje funkci v nastavení zařízení.

5. Sledování spánku
Chcete-li provést měření nebo analýzu spánku, mějte chytré 
hodinky nasazené po celou noc. Zařízení připraví harmonogram 
spánku na základě pohybů uživatele během spánku.

6. GPS sportovní režim
Měření vybrané sportovní disciplíny, včetně záznamu trasy po-
mocí vestavěného modulu GPS smartphonu. Klepnutím na ikonu 
přejděte na mapu, vyberte sport a poté stisknutím tlačítka start 
zahajte měření.

7. Počasí
Aktuální počasí v daném místě

8. Kalorie, vzdálenost, doba cvičení
Data shromážděná z konkrétních měření z daného dne. Po kliknutí 
na požadované měření přejdete do historie.

9. Aktivita
Zobrazuje aktivitu během daného dne, rozdělenou na hodiny.

Popis rozhraní chytrých hodinek
POZNÁMKA: Stiskněte dotykové tlačítko pro přepínání obrazovek 

uživatelského rozhraní. Pokud chcete zvolit danou funkci nebo 
potvrdit volbu, stiskněte a držte dotykové tlačítko alespoň 3 vteřiny.
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Ciferníky chy-
trých hodinek

   

Vyberte jeden ze tří dostupných ciferníků 
v chytrých hodinkách. Můžete také zvolit 
další, čtvrtý ciferník, který je dostupný v 
aplikaci. Posunutím dotykové obrazovky 
doleva nastavíte vybraný ciferník.

Poznámka: posunutím obrazovky směrem do prava zobrazíte násle-
dující položky:

Sportovní data Zvolte, chcete-li zobrazit údaje o počtu 
kroků, ujeté vzdálenosti a spálených kalo-
riích v daném dni.

Tepová 
frekvence

Zvolte pro provedení měření srdečního 
tepu v daném okamžiku. Měření se spustí 
automaticky a jeho dokončení bude indiko-
váno vibracemi.

Zprávy Náhled nedávno přijatých zpráv a ozná-
mení z aplikace, ke které chytré hodinky 
získaly přístup prostřednictvím nastavení 
v aplikaci Forever GoFit

Spánek Čas spánku zaznamenaný během poslední 
noci.
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Počasí Aktuální předpověď počasí. Data jsou sta-
hována z aplikace Forever GoFit. Aktuali-
zace vyžaduje aktivní připojení k aplikaci.

Sport Vyberte jednu z dostupných činností (Chůze, 
Jogging, Horolezectví, Jízdní kolo) a proveďte 
měření.

Stopky Zvolte pro aktivaci funkce stopek.

Najít telefon Tato funkce umožňuje aktivovat vibrace a 
zvuk v telefonu připojeném k chytrým ho-
dinkám. Usnadňuje to jeho hledání.

Nastavení Zvolením přejdete do nastavení chytrých 
hodinek, kde budete moci definovat jas 
obrazovky a aktivovat nebo deaktivovat 
vibrace. V části Systémové informace naj-
dete systémové názvy firmwaru.

Vypnout Zvolte pro vypnutí chytrých hodinek.

Poznámka: stáhnutím obrazovku směrem dolů zobrazíte menu 
rychlých funkcí
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Nastavení Zvolením přejdete do nastavení chytrých 
hodinek, kde budete moci definovat jas 
obrazovky a aktivovat nebo deaktivovat 
vibrace. V části Systémové informace naj-
dete systémové názvy firmwaru.

Režim Vždy 
zapnuto

Zvolte pro přepnutí chytrých hodinek 
do režimu Vždy zapnuto. V tomto režimu 
budou na obrazovce chytrých hodinek 
neustále viditelné čas, datum, stav baterie 
a stav připojení Bluetooth, aniž byste je 
museli aktivovat pohybem zápěstí nebo 
tlačítkem.

Najít telefon Tato funkce umožňuje aktivovat vibrace a 
zvuk v telefonu připojeném k chytrým ho-
dinkám. Usnadňuje to jeho hledání.

Vypnout Zvolte pro vypnutí chytrých hodinek.

Stopky Zvolte pro aktivaci funkce stopek.

Datum, stav, 
baterie

Rychlý náhled data, stavu připojení Bluetooth a úro-
vně nabití baterie.

TelForceOne S.A. prohlašuje, že produkt je v souladu s požadavky 
a dalšími příslušnými ustanoveními 2014/53/ směrnice UE. Pro-
hlášení o produktu si můžete stáhnout na webových stránkách: 
https://sklep.telforceone.pl/en-gb/
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