
Sportsbuddy Move  - Manual Svenska 
 
 
Introduktion 
Sportsbuddy Move är en Bluetooth-stegräknare. Stegräknaren håller koll på dina dagliga 
aktiviteter så som antalet brända kalorier, kvaliteten på din sömn, distans och stagantal. 
 
Move har inga knappar, men du kan se dina dagliga framsteg genom att vidröra enheten. 
 
 
 
 
 
Aktivering 

1. Ta ur enheten ur fodralet. 
2. Ta av baksidan och avlägsna plasten från 

batteriet. 
3. Sätt tillbaka batteriet och stegräknaren är 

redo att synkroniseras med appen i din 
mobil. 

    
 
 
 
 

 
Ladda ner appen 
Hitta vår app ”Moofit” i App Store eller Google Play – eller scanna QR-koden för 
att ladda ner appen. 
 
 

Efter att du har laddat ner appen måste du registrera ett konto med namn, e-postadress och 
lösenord. När du skapar kontot kommer du att be ombedd att skriva in en kod. Verifieringskoden 
hittar du i din e-post. 
 
 
Anslut Move och mobil 
Se till att Bluetooth är påslaget i din mobiltelefon. Öppna Moofit-appen och sök efter en ny enhet. 
Stegräknaren heter PE805A. 



 
 
Installering 
Move kan installeras var som helst på dina kläder. 

 
 
Tekniska specifikationer 

1. Träningsfunktioner 
o Stegprecision - 3% 
o Brända kalorier (inkl. vid vila) 
o Steg och kalorier spåras varje minut 

 
2. Ställ in dagliga mål 

o Du kan ställa in Sportsbuddy Move med den tillhörande appen, Moofit, och välja 
dina personliga mål. Dina framsteg delas in i <25%, 25%, 50%, 75% och 
100% avklarade. Du kan synkronisera stegmätaren med mobilappen och se din 
dagliga aktivitet. 
 

3. Sömnmätare 
o Sportsbuddy Move samlar in data om din sömn och visar den i appen, Moofit. 

 
 



4. Anslutning 
o Bluetooth-version: 4.0 
o Avstånd: Upp till 10 meter 

 
5. Batteri 

o Batterityp: 1x CR2032 3V 
o Batteriets livslängd: 3-6 månader beroende på användning. 
o Kan användas i temperaturer mellan 0 ooch 45 grader Celsius. 

 
6. Användning och funktioner 

o Sportsbuddy Move kan fästas var du vill på dina kläder. 
o Vid första användning eller efter byte av batteri: Sportsbuddy Move måste först 

synkroniseras med appen för att aktivera enheten. Stegmätaren fungerar sedan 
normalt. 

o Ett vitt LED-ljus på enheten innebär att enheten är inaktiv Tryck varsamt 2 gånger 
på enheten för att se detta. 

o När enheten är aktiverad visar den dina framsteg mot dina mål. Tryck varsamt 2 
gånger på enheten för att se denna information. 

§ En blå lysande LED-lampa betyder att <25% av målet är nått. 
§ En blå lysande LED-lampa betyder att 25% av målet är nått. 
§ En blå lysande och blinkande LED-lampa betyder att mer än 25% av målet är 

nått, men ännu inte 50%. 
§ Två blå lysande LED-lampor betyder att 50% av målet är nått. 
§ Två blå lysande och en blinkande LED-lampa betyder att mer än 50% av 

målet är nått, men ännu inte 75%. 
§ Tre blå lysande LED-lampor betyder att 75% av målet är nått. 
§ Tre blå lysande och en blinkande LED-lampa betyder att mer än 75% av 

målet är nått, men ännu inte 100%. 
§ Fyra blå lysande LED-lampor betyder att 100% av målet är nått. 
§ Du kan även synkronisera stegmätaren med smartphone-appen för att se 

dina dagliga aktiviteter. 
 

7. Sömnfunktion 
o Sömnfunktionen ställs in i appen och startar automatiskt beroende på 

inställningarna. 
o När enheten är i sömnläge blinkar alla 4 LED-lamporna med ett intervall på 0,25 

sekunder. 
 
Specifikationer 
Modell: Sportsbuddy Move 
Batteri: CR2032 3V 
Batteriets livslängd: 3-6 månader beroende på användning 
Storlek: 25 x 11 mm. 
Vikt: 24 gram 
Bluetooth: 4.0 



Vattentät: IPX4 
Temperatur: 0 - 45 grader 
Hitta mer information på: https://sportsbuddy.se/manualer 
 

 


