
 

 
 
 
 

Sportsbuddy Veryfit Smart 
Produkt manual 

Tack för att du har valt 
Sportsbuddy Veryfit Smart. 

Inställningar 
Använd VeryfitPro tillsammans med 
en IOS eller Android smartphone för 
att ställa in klockan.  
Var vänlig notera: nedanstående systemkrav 
ska uppfyllas. 

Scanna den här 
QR-koden för att 
ladda ner appen. 

Klockan måste 
sammankopplas 
med appen för att 
den ska fungera.  

Upprätta sammankoppling 
 

1: Sätt på Bluetooth på din 
smartphone. Öppna VeryfitPro-
appen och scrolla ner på 
startsidan av applikationen. 
2: Välj din produkt. Namnet på 
enheten kommer visas som 
ID205. 
3: Tryck OK för att 
sammankoppla. 
 

Synkronisering 
 

När du använder 
klockan till vardags 
fångar den upp mycket 
data. När enheten är 
ansluten till Bluetooth 
synkroniseras och 
visas datan från 
klockan på 
applikationen i din 
smartphone. 
  
Det är genom synkroniseringen 
som all data sparas i appen och 
sedan framgår grafiskt på din 
smartphone.  
 
OBS: Vi rekommenderar att du 
synkroniserar din klocka med 
appen minst en gång i veckan för 
att undvika att förlora din data.   
 

Bruksanvisning 
 
Uppladdning: För att ladda upp 
klockan så fästs laddaren i 
klockan. Klockan ska sättas fast 
på laddaren och säga ”klick” för 
att laddas.   
 
 
 

Användning och placering 
 

Vi rekommenderar att du sätter klockan 
en fingerbredd från handledsbenet. 
Justera underremmen så att klockan 
sitter bekvämt på armen.  
 
 
 

Instruktioner 
 Tips: Om klockan sitter för löst kan det påverka 

pulsmätningen. 
 
Nøglefunktioner 
 
 
 

Håll in den 
vänstra 
knappen för att 
snabbstarta 
program. Tryck 
en gång på 
den högra 
knappen för att 
komma 
tillbaka. 
 

Håll in den 
högra 
knappen 
för att 
starta. För 
att ställa in 
den 
vänstra 
knappen i 
appen så 
går du till 
Function 
list > set > 
long press. 
 

Byta framsida 
 

Byt skärmens utseende 
genom att hålla in 
trycket på skärmen 
eller genom att trycka 
”setting”.  
 



 

 

Användning av uret. 
 Swipea för att se de olika 
skärmarna.  
 

 
 

Stegräknare Distans Kalorier 
Tryck på skärmen för att se de olika 
skärmarna 
 
 

Introduktion till funktionerna 
 Sport: Tryck på “sport” och välj mellan 
olika sportprogram. 
Heart Rate: Se din puls. 
 

Relax: Kontrollera din andning notera din 
avslappning. 

Alarm: Se dina alarm samt sätta på och 
stänga av dem. Alarmen läggs till från 
appen. 
Music controller: Styr musiken direkt från 
din handled. 
Timer: Använd din klocka som timer och 
till nedräkning. 
Sports record: Få översikt på dina 
aktiviteter.  
 

Sportprogram 
 Starta sportprogram: Tryck på ikonen “sport” 

> välj sportprogram > sportprogrammet 
räknar ner och startar automatiskt. 
Under sportaktivitet: Pausa och starta 
sportprogrammet: Kort tryck på den högra 
knappen. 
Avsluta sportprogrammet: Håll den högra 
knappen nedtryckt i botten och tryck sedan 
på ”avsluta program”.  
 

Tracker för kvinnor 
 

Utöver det kan klockan också estimera en 
tidspunkt för din ägglossning. Denna 
funktion ska aktiveras i appen för att den 
ska framgå på klockan. 
 

Få en överblick på din 
menstruella cykel för att 
hålla koll på din kropps 
hälsa och eventuella 
förändningar. 

Tekniska specifikationer 
 Model: Sportsbuddy Veryfit Smart 
Vikt: 39 gram 
Bluetooth: V4.0 
Batterityp: Uppladdningsbart 
Batterikapacitet: 210 mAh 
Batterilivstid: upp till 10 dagar 
Temperatur: -20 till 40 grader celsius 
Vattentäthet: Ja – 5ATM 
 
Rengöring och underhåll 
 Det rekommenderas att hålla produkten 
torr, ren oxh att inte dra åt den för hår 
trunt handleden. Använd inte 
städmedel för hemmet för att rengöra 
klockan.  
 

Ofta ställda frågor 

Klockan tar inte mot notifikationer, 
meddelanden eller samtal. För att 
din klocka ska kunna ta emot 
meddelanden från din smartphone så 
ska den funktionen vara påslagen i 
appen.  
Klockan ska vara ansluten till din 
smartphone via Bluetooth. Var 
uppmärksam på om din telefon har 
Bluetooth påslaget. När du har ordnat 
detta borde din klocka ta emot alla de 
notifikationer som du har valt i appen. 
Jag kan inte hitta min enhet. 
Du ombedes försäkra dig om att 
Bluetooth är påslaget och att din 
smartphone uppfyller systemkraven.  
Var uppmärksam på avståndet mellan 
enheterna. Vi rekommenderar att 
placera enheterna bredvid varandra 
vid sammankoppling och 
synkronisering 
 

Jag kan inte sammankoppla min enhet 
med appen. 
Vissa smartphones kan behöva att 
Bluetooth slås av och på igen. Försäkra 
dig om att din enhet kan hitta nya 
enheter. 
 
Hur återinställer jag till 
fabriksinställningarna? 
Sammankoppla din klocka med din 
smartphone. Öppna sedan appen och välj 
‘User’ -> ‘System Setting’ -> ‘Reboot 
Device’.  
 
Hur uppdaterar jag min enhet? 
Sammankoppla din klocka med din 
smartphone. Öppna sedan appen och välj 
‘Device’ -> ‘Device Update’. Vänta några 
minuter på att uppdateringen ska 
slutföras.  
 
Se mer information, guider och FAQ: på 
www.sportsbuddy.dk/manualer.  
 


