Sportsbuddy Veryfit V2 - Manual Svenska
Aktivering
Produkten måste aktiveras innan den kan användas. Den aktiveras och slås på automatiskt när den
kopplas till en USB-port.
För att ladda klockan, dra loss remmen och sätt in den inbyggda USB-laddaren i en adapter, en
USB-port i en dator. (Strömspänning: 5V/500mA)

En röd lampa tänds på klockan om den är korrekt ansluten.

Installation
När du har laddat klockan, sätt tillbaka remmen. Säkra att remmen sitter korrekt.
Sätt på dig klockan på handleden och justera remmens längd tills den sitter bra.

Pekskärm
Du kan styra klockan med hjälp av pekskärmsknappen.
När du trycker på knappen en gång byter du mellan gränssnitt och
information.
Tryck och hall inne på knappen för välja.

Ladda ner app
Hitta vår app ”VeryfitPro” i App Store eller Google Play – eller scanna QRkoden för att ladda ner appen.

Anslut klockan och mobilen
Se till att Bluetooth och GPS är aktiverat i din mobil. Öppna
VeryfitPro-appen och sök efter en ny enhet. Klockan heter
Sportsbuddy Lite.
Dra med fingret på klockans skärm för att väcka enheten och slutföra
anslutningen.

Lär dig mer om din enhet
Runt handleden
Bär klockan runt handleden precis som en vanlig klocka.
Pulsmätare
För att mäta pulsen på korrekt sätt, se till att klockan sitter tätt runt handleden. Automatisk
pulsmätare är PÅ som standard, vilket innebär att din puls mäts under hela dagen.
Gränssnitt
Tryck på pekskärmsknappen för att se olika gränssnitt och information. Håll inne knappen för att
gå in i det aktuella gränssnittet.

Funktioner
Tid
Klockan ställer automatiskt in tiden när den ansluts till appen. Tiden kan ändras i appen (Device >
More > Dial).
Sport
Håll nere knappen i 2 sekunder för att starta ett sportprogram. När ett program är aktivt kan
trycka på pekskärmsknappen för att byta informationsvy.
Pulsmätarläge
Före information visas
Efter att information visas
Byter om 0,5s

Väckarklocka
Notera: Denna funktion måste aktiveras i appen innan den visas på klockan.
Håll nere pekskärmsknappen i 2 sekunder för att aktivera eller stänga av väckarklockan.
Blodtryck

När du går in i blodtrycksmätarläget kommer klockan automatiskt att börja övervaka ditt
blodtryck. Efter övervakningen kommer ditt blodtryck att visas på skärmen, sedan görs en
kalibrering.
Sportprogram
Klicka på pekskärmsknappen för att byta mellan olika sportprogram. En Veryfit V2 kan visa 3
program på klockan. Du kan ändra dessa i appen.

Tryck och hall nere knappen i 2 sekunder för att starta ett sportprogram. Gränssnittet visar då en
nerräkning – 1-2-3-KÖR – när programmet startas.
Information vid sportprogram

Efter avslutat program
Efter varje program visas olika information. Klicka på knappen för att byta mellan olika
informationslägen.
Om programmet är aktivt i under 1 minut sparas inte datan.

Påminnelser i sportläge
Om ingen aktivitet förekommer i 15 minuter avslutas programmet automatiskt.
Fullt minne
Om minnet är fullt får du ett meddelande. När minnet är fullt avslutas sportprogrammet.
Låg batterinivå
Klockan tvingar sportprogrammet att avslutas om batterier når en kritisk nivå.

Kamera
Notera: Du måste aktivera kameran i appen och ansluta klockan till din mobil.
Du kan ta bilder med klockan genom att hålla inne knappen i 2 sekunder.

Påminnelser
Ring-påminnelser
Notera: Du måste aktivera denna typ av påminnelser i appen.
Meddelande-påminnelser
Notera: Du måste aktivera meddelanden i appen. Meddelanden från Facebook, SMS, WeChat,
WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, e-post och din kalender kan visas i klockan. Ställ in allt
detta under SNS alert.
Larmpåminnelse
Ställ in larmpåminnelser i appen genom att gå till Device > Alarm Alert och få dina larm direkt på
armen. Klockan vibrerar när larmet går.
Typer:

Påminnelser om stillasittande
Notera: Du måste aktivera detta i appen.
Klockan informerar dig om du har suttit stilla för länge. Du väljer tiden i appen.
Påminnelser om uppnådda mål
När ett mål nås visar klockan en pokal och firar dina prestationer. Skaka klockan eller tryck på
pekskärmsknappen för att ta bort påminnelsen från skärmen.
Påminnelse om lågt batteri
När batteriet är lågt säger klockan till om detta på skärmen. Du måste då omedelbart ladda
klockan.

Enhetsfel
Om klockan visar ett felmeddelande kan du starta om den i appen. Gå till device> More> Reboot
device.
Felmeddelanden:
-01: Accelerationssensorn fungerar inte optimalt
-02: Pulsmätarens sensor fungerar inte optimalt
-03: Touch-ID fungerar inte optimalt
-04: Blixt fungerar inte optimalt

Specifikationer
Modell: Sportsbuddy Veryfit V2 (ID128 Färg HM)
Batteri: 90 mAh (4.35V)
Batteriets livstid: Upp till 10 dagar
Vikt: 23 gram
Bluetooth: 4.0
Vattentät: IP68
Temperatur: -20-40 grader
Hitta mer information på: https://sportsbuddy.se/manualer

Gamla elektroniska produkter får inte slängas med vanligt avfall utan måste avlägsnas separat. Du
kan göra detta på din lokala soptipp. Du som äger en gammal elektronisk enhet bär ansvaret för
att enheten slängs på korrekt sätt. Med ett litet personligt engagemang bidrar du till att värdefullt
råmaterial återanvänds och att giftiga substanser behandlas på rätt sätt.
Enheten lever upp till EU ROHS-kriterierna.
Vänligen hänvisa till IEC 62321, EU ROHS-direktivet 2011/65/EU och till uppdaterat direktiv.

