
Sportsbuddy Veryfit Sport  - Manual Svenska   
 
Aktivering 
Produkten måste aktiveras före användning. Den aktiveras och slås på automatiskt genom att 
ladda den i en USB-port. 
 
För att ladda klockan, sätt i klockan i USB-laddaren och sätt laddaren i en USB-adapter eller en 
USB-port på en dator. (Obligatorisk spänning: 5V / 500 mA) 

 
Klockan ska lysa om den är korrekt ansluten till USB-porten. 

 
 
 
Tryck och hall inne ner-knappen för att sätta på. 
 
 
 

 
Installation 
När du har laddat klockan, koppla ur klockan från adaptern. Sätt klockan på handleden och justera 
remmarnas längd tills de passar din handled som du vill. 
 
Vi rekommenderar att du placerar klockan minst en fingerbredd från handledsbenet. 

 
 
Placera remmarna 
Remmarna kan bytas ut. Dra i spaken och ta av remmarna. 
 
 



Knappar  
Du kan styra klockan från skärmen och 
via knapparna. 
 
Det finns två knappar på höger sida: 
Upp-knappen 
Ner-knappen 
 
 
Upp-knappen: 

Tryck Lås upp skärm 
Cirkulär vändning 
Bekräfta popup-meddelande 
Vid stoppur och timer: Pausa eller starta 
Vid pausat sportprogram: Starta programmet 

Tryck och håll 
inne 

Under sportprogram: Pausa programmet 
Snabbstarta sportprogram 

 
Ner-knappen: 

Tryck Lås upp skärm 
Vid pausat sportprogram: Avsluta programmet  
Avbryt/stäng popup-meddelande 
Vid stopper: Börja räkna 
Vid timer: Stoppa timern och avsluta 
Gå tillbaka till föregående gränssnitt 

Tryck och håll 
inne 

På/av 

 
Skärm: 

Tryck Enter interface 
Tryck och håll On clock interface: Enter dial switch and choose another design 
Dra 
vänster/höger 

Ändra gränssnitt höger/vänster 

Dra upp/ner Ändra gränssnitt upp/ner 
 
 
Ladd aner appen 
Hitta vår app ‘’VeryfitPro’’ i App Store eller Google Play – eller scanna QR-koden för att ladda ner 
applikationen. 

    



Ansluta klocka och mobil 
Klockan ska vara ansluten till appen. Se till att Bluetooth och GPS är 
påslagna i din smartphone. Öppna VeryfitPro-applikationen och sök 
efter en ny enhet. Klockan heter Sportsbuddy Sport. 
 
Välj klockan och bekräfta anslutningen. Klockan kommer nu att 
installeras. 

 
 
 
Klockan kan upptäcka alla typer av data, 
men den måste vara ansluten till appen innan du kan synkronisera data. 
För att synkronisera data, dra ner skärmen på telefonen. 
 
 
 
 

 
Sportfunktioner 

 
Aktivera sportprogram 
Gå in i listan med sportprogram. Dra upp eller ner och klicka på den träningstyp du 
vill påbörja. 
 
 

 
GPS-position 
När du väljer en utomhussport kommer klockan att aktivera GPS:en automatiskt. 

Detta tar ett par minuter. Du kan klicka på skippa-ikonen  för att hoppa 
över GPS-positionering.  
 

 
 
Starta program 
Gränssnittet kommer att visa en nerräkning 1-2-3-KÖR när träningspasset börjar.  
 
 

 
 
Användning under träning 
Tryck på UPP- eller NER-knappen för att låsa upp skärmen. 
Tryck och håll nere UPP-knappen för att pausa programmet. 
Dra åt vänster eller höger för att se data. 
 



Puls 
För att bevaka din puls på korrekt sätt måste klockan sitta tätt runt handleden. 
Automatisk pulsmätning är PÅ som standard, vilket innebär att klockan kommer att mäta din puls 
under träningen. 
 
Om pulsen överstiger den uppskattade maximala pulsen kommer klockan att påminna dig om att 
minska intensiteten eller sluta träna. Ställ in dina hjärtfrekvenszoner och påminnelser genom 
more > heart rate zone > use max 
 
 
Pausa och stoppa träningen 
Tryck och håll inne UPP-knappen för att pausa programmet. Dra åt sidan för att se aktuell 
träningsdata. 

 
Välj återuppta eller stopp. 
 
Efter varje program visas olika information. Klicka på knappen eller dra upp på skärmen för att 
växla mellan olika information. 
 
Om programmet varar mindre än 1 minut kommer datan inte att sparas. 
 
Påminnelser i sportläge 
Om ingen aktivitet förekommer på 15 minuter kommer programmet att avslutas. 
 
Fullt minne 
Om minnet är fullt får du ett meddelande. När minnet är fullt kommer sportprogrammet att 
avslutas. 
 
Låg batterinivå 
Klockan kommer att tvinga sportprogrammet att avslutas när batterinivån är kritiskt låg. 
 
Andra funktioner 
Hälsodata 
Gå in i gränssnittet för hälsodata för att se din dagliga aktivitet (steg, kalorier och distans) 
 
Meddelanden 
Smarta påminnelser måste aktiveras i appen. 
 



Se meddelande: När du får ett meddelande kommer klockan att vibrera och om meddelandet inte 
läses omedelbart måste du dra ner på skärmen för att hitta meddelandet. 
 
Radera meddelande: klockan kan spara upp till 12 aviseringar. Om du får mer än 12 meddelanden 
raderar klockan det äldsta meddelandet. Du kan också ta bort meddelanden som du själv vill 
genom att dra ner meddelandelistan och trycka på papperskorgikonen för att radera alla 
meddelanden. 

 
 
Puls 
Gå till pulsgränssnittet och håll inne i två sekunder, då kommer klockan automatiskt att upptäcka 
din hjärtfrekvens. 
 
Blodsyre 
Gå till ikonen Blodsyre (O2) och håll på skärmen i två sekunder. Då börjar blodtrycket övervakas. 
Vänligen stå stilla under denna process. Övervakningen kommer att ta lite tid. Efter övervakning 
kommer blodtrycket att visas på skärmen. 
 
Väder 
Väderfunktionen låter dig hålla reda på vädret i din stad. Uppgifterna erhålls via din smartphone, 
och därför krävs att telefonen och klockan är anslutna till varandra. 
 
Kompass 
Första gången du öppnar kompassfunktionen bör klockan sitta på handleden. När kalibreringen är 
klar kan kompassen användas. Observera att kalibreringen kan ta lite tid och att du måste hålla dig 
borta från områden med stark magnetisk störning. 
 
Stoppur 
Spara flera tider. 
 
Timer 
Ställ in nedräkningstider och få en vibration när nedräkningen är över. 
 
Väckarklocka 
Obs: Måste konfigureras i appen. Klockan påminner dig genom vibrationer. Vid ingen åtgärd 
kommer klockan att sluta och efter 5 minuter påminna dig igen. Tryck på UPP- eller NER-knappen 
för att pausa larmet. Dra uppåt för att stänga av väckarklockan. 
 
Kontrollcenter 
DND-läge  



Dra upp när du befinner dig i datum- och tidsgränssnittet för att komma in i kontrollcentret. Klicka 
på DND-ikonen. När den lyser och blir blå är DND-läget på. 
 
Justering av ljusstyrka 
Dra upp när du befinner dig i datum- och tidsgränssnittet för att komma in i kontrollcentret. Tryck 
på ljusstyrkeikonen för att justera ljusstyrkan mellan nivå 1-3. 
 
Systeminställningar 
Dra upp när du befinner dig i datum- och tidsgränssnittet för att komma in i kontrollcentret. Klicka 
på inställningsikonen för att ange systeminställningar. Här kan du ändra solursinställningarna, 
återställa klockan eller få information om firmware. 
 
Specifikationer 
Modell: Sportsbuddy Veryfit Sport (ID125G) 
Batteri: 260 mAh (3,8V) 
Batteriets livslängd: Upp till 15 dagar 
Vikt: 49,2 grams 
Bluetooth: 4.2 
Vattentät: 5ATM 
Temperatur: Mellan -20 och 40 grader Celcius 
Få mer information på: https://sportsbuddy.se/manualer 
 

 

 


