
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ 

SB-320 OKOSÓRA 

 
(teljes verzió) 
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Köszönjük, hogy megvásárolta a Forever termékét. Használat 
előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót, és mentse el 
későbbi használatra. Ne szerelje szét a készüléket - minden 
javítást szerviztechnikusnak kell végeznie. Csak a gyártó által 
biztosított eredeti alkatrészeket és tartozékokat használja. A 
készüléket nem szabad közvetlenül víznek, nedvességnek, 
napfénynek, tűznek vagy más hőforrásnak kitenni. Reméljük, 
hogy a Forever terméke megfelel majd az Ön elvárásainak. 
Termékleírás 
1. Érintőképernyő 
2. Érintő gomb 
3. Pulzusmérés 
4. Töltőcsatlakozó 

Töltés 

Helyezze az okosórát egy speciális fogantyúba úgy, hogy a 
töltőcsatlakozót összekapcsolja a fogantyún lévő csatlakozóval, 
majd csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz. 

Forever Smart applikáció letöltése 
Keresse meg a “Forever Smart” nevű applikációt a Google Play 
vagy az  App Store áruházakban, és töltse le a telefonjára. 

 
Az okosóra és a telefon csatlakoztatása 
1. Aktiválja a Bluetooth-t a telefonján. 
2. Aktiválja a “Forever Smart” applikációt a telefonján és 

töltse ki az összes személyes információt  

a Beállításokban. 
3. Válassza ki az “Okosóra csatlakoztatása”-t a Beállításokban. 
4. Válassza ki az okosóra modelljét. 
5. Kattintson a csatlakoztatni kívánt modell fotójára. 

Az okosóra leválasztása a telefonról 
1. Aktiválja a “Forever Smart” applikációt a telefonjában. 
2. Kattintson az “Okosóra leválasztása”-ra a Beállítások 

menüben és erősítse meg. 

3. Az okosóra leválasztásához nyomja meg az „Okosóra leválasz 

leválasztása“-t a Forever Smart-ban, majd menjen a “Bluetooth” 
beállítására a telefon Beállításaiban és válassza az „Eszköz         
elfelejtése” pontot. 

Működés 

• A képernyő aktiválásához mozgassa a csuklóját maga felé, 
vagy nyomja meg az Érintő gombot. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő kijelzőt, majd mozgassa 
balra vagy jobbra a fő képernyő megváltoztatásához. 

• Az okosóra aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 
Érintő gombot. 

Működés 
Aktiválás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Érintő gombot 3 mp-ig 
Menüre ugrás: Mozgassa fel / le vagy balra / jobbra. 
Funkció kiválasztás: Mozgassa fel / le vagy balra / jobbra és 
kattintson a kiválasztott funkcióra. 
Megerősítés: Kattintson a kiválasztott funkció ikonjára 
Kilépés: Balról jobbra haladjon. 
Visszatérés a fő képernyőre: Nyomja meg az Érintő gombot. 
Értesítések ellenőrzése: Balról jobbra haladjon a fő képernyőn. 
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Felhasználói interfész 

 
Az okosóra aktiválása után a fő képernyő jön be. 

 

 
2. Ugrás a parancsikonokra vagy az értesítések menühöz 

Balról jobbra haladjon a fő képernyőn. 
 

 
3. Ugrás egyéb parancsikonokhoz 
Mozgassa fel vagy le a fő képernyőn. 

Funkciók 
Fő képernyő stílusok 

 

 
A fő képernyő stílusának megváltoztatásához kattintson és tartsa 
lenyomva a jelenlegi képernyőt, majd mozgassa balra vagy jobbra a 
megfelelő stílus kiválasztásához. 

Parancsikonok 
 

A fő képernyőn: 
1. Menjen a fő menübe. 
a. Mozgassa jobbról balra a fő képernyőn; ekkor belép a fő menübe. 
b. Mozgassa fel vagy le a fő menü egyéb oldalaira történő ugráshoz. 
c. Kattintson a kiválasztott funkcióra. Mozgassa balról jobbra az 
utolsó menühöz való visszatéréshez. 

  



1. Bluetooth 

 
 

 A Bluetooth nincs 
csatlakoztatva 

 

 A Bluetooth 
csatlakoztatva van 

 
2. Ne zavarjanak mód 

 
 

 A Ne zavarjanak mód nem aktív 

 

 A Ne zavarjanak mód aktív. 

 
3. Fényerő 

Állítsa be a megfelelő fényerőt a környezeti világítás 
függvényében. 

Multisport 

 
Válassza a sport módot   a multisport funkció eléréséhez. Az 
okosóra öt sporágat támogat, pl. séta, kocogás, biciklizés, 

futópadon futás. mászás. Válassza ki a sportágat. Az okosóra 
gyűjti és rögzíti az adatokat a kiválasztott sportról. 
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Ha az adott sportág mérését be szeretné fejezni, mozgassa a 
felületet jobbra, és kattintson a leállítás ikonra a leállításhoz és az 
összegyűjtött adatok mentéséhez. Az okosóra megjeleníti a 
rögzített adatokat. Csatlakoztassa az okosórát a Forever Smart 
alkalmazáshoz Bluetooth-on keresztül, hogy ellenőrizze és 
elemezze a telefonon gyűjtött adatokat. 

MEGJEGYZÉS: Ha egy adott sportág ideje 5 percnél rövidebb, az adatok 
nem kerülnek elmentésre. 

Pulzusmérés 
 

 
Válassza ki a pulzusmérés ikont  a pulzusmérés elvégzéséhez. 
A táblázaton ellenőrizheti az utolsó 7 mérést, és 
összehasonlíthatja azokat. A pulzusmérő befejezéséhez mozgassa 
a képernyőt jobbra. 

 
Csatlakoztassa az okosórát a Forever Smart alkalmazáshoz 
Bluetooth-on keresztül, hogy ellenőrizze és elemezze a telefonon 
gyűjtött adatokat. 

Alvásfigyelés 
Az okosóra 22:00 és 9:00 óra között automatikusan végzi az 
alvásfigyelést. Válassza ki a funkciót az okosóra képernyőjén az 
egész hét alvási adatainak megtekintéséhez. 

 

  



Időjárás 

 
 

A reggeli ébredés után az okosóra megjeleníti az alvással 
kapcsolatos riportot, amely a teljes alvási időt, a felszínes alvást és 
a mély alvást mutatja. Csatlakoztassa az okosórát a Forever Smart 
alkalmazáshoz Bluetooth-on keresztül, hogy ellenőrizze és 
elemezze a telefonon gyűjtött adatokat. 

Ébresztés 

Válassza ki az ébresztőóra ikont  a "Forever Smart" 
alkalmazásban elvégzett beállítások megtekintéséhez. Ha az 
ébresztőóra aktiválva van, az okosóra rezegni fog. 

 
Értesítések 

 

Ha létrejön a kapcsolat a "Forever Smart" alkalmazással, az 
okosóra képernyőjén meg kell jelennie az aktuális időjárásnak. 
Állítsa be manuálisan a várost, ahol tartózkodik, vagy használja az 
automatikus beállításokat. 

Kamera vezérlés 

Zene vezérlés 

Válassza ki a -t a zenevezérlési funkcióhoz való áttéréshez. 
A telefonon lejátszott zenét a funkciógombok segítségével 
vezérelheti. A képernyőt balról jobbra mozgatva lépjen ki a 
zenelejátszás funkcióból. 

 
 
 
 

A főképernyőn balról jobbra haladva ellenőrizheti a telefonhívásokkal 

és egyéb SMS-üzenetekkel kapcsolatos értesítéseket, valamint a 

közösségi hálózatok értesítéseit. 

 
 

 

  



Emlékeztető az aktivitáshiányról 

Válassza ki a  ikont az aktivitáshiányra való emlékeztető 
beállításainak megadásához. Aktiválja vagy deaktiválja ezt a 
funkciót. A kilépéshez mozogjon jobbról balra. A "Forever 
Smart" beállítások megadásával a funkció fejlettebb 
beállításaihoz is eljuthat, és beállíthatja az időközöket, az 
értesítések kezdő és befejező időpontját. 
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Beállítások 

Válassza ki a   ikont a Beállítások képernyőre való ugráshoz. 

• Az eszközről 

Az ikon kiválasztásával ellenőrizheti a készülék MAC Bluetooth 
számát, a készülék nevét és a szoftver verzióját.. 

• Deaktiválás 

Az ikon kiválasztásával kikapcsolhatja az okosórát. 

Az applikáció használata 
Lapok: 
Ma: 
1. FŐ PANEL – az aktuális lépésszám, megtett távolság, az 

elégetett kalóriák száma - a kiválasztott értékre kattintva 
megjelenik a diagram, lépjen a kiválasztott dátumra. 

2. SÚLY – a felhasználó aktuális súlya és a felhasználó által 
megadott célsúly - kattintson a táblázat megjelenítéséhez, 
lépjen a kiválasztott dátumra. 

3. ALVÁS – alvásfigyelés az elmúlt éjszakáról - kattintson a 
részletek megjelenítéséhez és lépjen a mérési előzményekhez. 

4. PULZUSMÉRÉS – Az aktuális és az utolsó pulzusmérés, 
kattintson a részletek megtekintéséhez.. 

 

Aktivitás: 
– A sporttevékenységek listája típusokra bontva. Kattintson a 
kiválasztott tevékenységre a részletek megtekintéséhez és az 
összegyűjtött adatok elemzéséhez. 

Emlékeztető: 
– Állítsa be az okosórán keresztül küldendő értesítés típusát, a hét 
napját és időpontját. A tervezett tevékenységre való emlékeztetés 
érdekében rezegni fog és megjelenik a stopperóra ikonja. 

Beállítások: 
– Hívásállapot, az utolsó adatszinkronizálás időpontja, akkumulátor 
szintje. 

– Saját Profil –Állítsa be a profilképet az alkalmazásban, adja meg 
a nevet, adja meg a nemet, a születési dátumot, a súlyt és a 
magasságot a helyes mérések érdekében. 

– Célok – A lépések, a távolság, a kalóriák és az alvás 
célmennyiségének beállításai. Egy adott cél elérése után az 
okosóra rezgéssel és a cél elérését jelző ikon megjelenítésével 
értesíti Önt erről. 

– Értesítések – A kívánt alkalmazás értesítéseinek beállításai. Az 
adott értesítések aktiválásához válassza ki és húzza a gombot 
jobbra, a kikapcsoláshoz pedig balra. 

– A készülék keresésre – az okosóra megtalálása a gomb megnyomása 
általi rezgések kiváltásával 

 (Bluetooth kapcsolat szükséges hozzá) 

– Fénykép készítés – kattintson a telefon kamerájának 
aktiválásához, és vezérelje azt az okosórán keresztül a kamera 
ikonjára kattintva. 

– Speciális beállítások: 
+ Időjárás – Válassza ki azt a várost, ahonnan az aktuális időjárásra 
vonatkozó adatok összegyűjtésre és az okosórára való átvitelre 
kerülnek, ami az időjárás képernyőre való belépést követően 
megjeleníti az adatokat. 

  



+ Ülőmunka – A mozgáshiányra vonatkozó értesítés beállítása. 
Válassza ki az ismétlés gyakoriságát és azt az időszakot, 
amelyben az emlékeztető aktív lesz. 



+ Vízivás - Állítson be emlékeztetőt a folyadékbevitelről. Válassza ki a gyakoriságot és az időszakot, amikor az emlékeztető aktív lesz. 

+ Ne zavarjanak - az okosóra teljes elnémítása - állítsa be azt az időtartamot, amelyben az okosóra inaktív lesz, és nem érkeznek értesítések. 

+ Képernyő aktiválás - kapcsolja be, hogy csuklómozdulattal aktiválni tudja az okosóra képernyőjét. A képernyő automatikusan megjeleníti az időt, 
miután a csuklóját mozgatja. 

+ Google Fit / Apple Health - aktiválja ezt a funkciót a Google Fit / Apple Health alkalmazásból gyűjtött adatok automatikus szinkronizálásához. 

+ Témák - az alkalmazás színváltozatának kiválasztása. 

+ Az eszköz csatlakoztatása / leválasztása - az eszköz csatlakoztatása az alkalmazáshoz vagy az aktuális párosítás megszüntetése. 

+ Firmware frissítés - az aktuális szoftververzió és a manuális frissítés 

+ Visszaállítás - az okosóra gyári beállításainak visszaállítása 

+ GYIK - a leggyakrabban feltett kérdések és problémák 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

 
 
 

A TelForceOne S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/UE 
irányelv követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A 
termékre vonatkozó nyilatkozat letölthető a https://sklep.telforce- 
one.pl/en-gb/ weboldalról. 
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