
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Sportsbuddy Veryfit V3 
 

Bruksanvisning 

Tack för att du valde en 
Sportsbuddy Veryfit V3. 

Inställningar 
Använd VeryfitPro på en IOS eller 
Android smartphone för att ställa in 
klockan. 
Obs: Nedanstående systemkrav måste 
uppfyllas. 

 
1. Ladda ner appen 
Sök efter ’’VeryfitPro’’ i app store eller 
Google Play. 
 
Eller skanna nedanstående QR-kod 
och ladda ner appen. 

2. Aktivera klockan 
1. Tag försiktigt bort klockan från armbandet. 
Som visas på bilderna. 
2. Sätt i klockan i en USB-laddare (5V/500mA) 
och ladda klockan innan användning. 

Klockan kommer omedelbart att lysa rött, om 
den är insatt korrekt. Lyser den inte, så vänd 
på den och kontrollera igen 

USB-laddaren sitter på samma sida som touch-
knappen. 

Spänn fast klockan på din arm, så att 
pulsmätaren hela tiden rör vid armen. 

3. Touch-knapp 
Tryck en gång på 
touch-knappen 
för att gå 
fram/tillbaka. 

4. Anslut telefon och klocka 

Se till att Bluetooth och 
GPS är aktiva på din 
telefon. Öppna VeryfitPro 
appen, sök efter enheter. 
Klockan heter ID115 HR 
Plus. Slide upp på 
klockans skärm och 
fullfölj anslutningen. 

Lär känna klockan  
1. Placering på handleden 
Placera klockan horisontalt precis som 
normala klockor. 
 

2. Pulsmätare 
För att få en exakt mätning av pulsen ska 
klockan sitta tätt och nära på handleden. 
Automatisk pulsmätning är på som 
standardfunktion, och din puls kommer 
att mätas hela dagen. 
 

3. Batteritid 
Upp til 10 dagar. Beror på inställningar. 
 

4. Interfaces 

           Tid                        Sport                 Pulsmätare            Kamera remote 

                              Musik               Alarm             Meddelanden 

Funktioner 

1.1 Tid 
Klockan ställs automatisk in när 
den ansluts till den medföljande 
appen. Du kan ändra tidens 
interface i appen under Device > 
More > Dial. 

1.2 Sport 

Håll knappen nere i 2 sekunder 
för att starta ett sportprogram. 
När ett program är i gång kan du 
trycka på touch-knappen och byta 
mellan informationen. 

1.2.1 Sportprogram 
Klicka på touch-knappen för att byta 
mellan de olika sportprogrammen. 
Ett Veryfit V1 kan visa 3  program på 
klockan. Dessa kan ändras i appen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Information vid sportande 

           Tid                        Steg            Forbrända kalorier       Kilometer 

    Tid per Km              Medeltid/km.           Tid 

Klicka på touch-knappen för att byta mellan 
informationen. Informationen byts baserat på 
vilket sportprogram som är aktivt. 
Håll touch-knappen nere i 2 sekunder för att 
avsluta ett sportprogram. Dubbelklicka på 
touchknappen och pausa programmet. 
 
Ikonbeskrivning: 

Ansluten till appen Rörelse 

1.2.3 Pausade sportprogram 

Tryck på touch-knappen för att 
byta information. 
Dubbelklicka på touch-knappen 
för att starta programmet. 
Håll touch-knappen nere i 2 sek 
för att avsluta programmet. 

1.2.4 Stoppa sportprogram 
Efter vart program visas olika information 

          Steg/KM                         Tid/Kcal                              KM/Puls 

       Medeltid/km 

Klicka på touch-knappen för att 
byta mellan informationen. 

1.2.5 Rörelsepåminnelse 

1. Inaktiv 
a. Klockan avslutar själv 
programmet om du är inaktiv i 
mer än 10 min. 
a. En pop-up visas på klockan 
innan programmet avslutas. 

Klicka på touch-knappen för att undvika att 
klockan automatiskt stoppar 
träningsprogrammet. 

2. Slut på minne 
a. En Veryfit V1 har minne för 
knappt 6 timmars data för ett 
sportprogram. 
b. När minnet är fullt kommer 
sportprogrammet att avslutas. 

3. Låg batterinivå 
Klockan kommer att tvinga 
sportprogrammet till att stängas 
när batterinivån är kritiskt låg.  

1.2.6 Anslutning av telefon och 
klocka under sportprogram 

Vissa funktioner under sportprogrammet fungerar bara 
med telefonen ansluten. Om klockan och telefonen tappar 
förbindelse kommer nedenstående skärm att visas. 

Tryck på touch-knappen för att se annan information.  

1.3 Pulsmätare 

      Pulsen mätss.         Pulsen är mätt. 
                                       (Andning 0,5 sek Intervall) 

Obs: Pulsmätningen startar först lite efter du har 
öppnat funktionen på klockan. 

1.4 Data på klockan 

Klockan visar olika data. Såsom steg och kalorier. 
Tryck på touch-knappen för att komme vidare til 
näste information. 

1.4.1 Data efter sportprogram 
Efter vart sportprogram kommer klockan att visa en 
rad information. Tryck på touch-knappen och se de 
olika informationerna avseende aktiviteten. 
 
Håll touch-knappen nere i 2 sek för att avsluta. 

1.5 Kamera-kontroll 
Har du anslutit Camera shooting i appen och om 
klockan är ansluten till din telefon, kan du ta bilder 
från din telefon direkt på klockan. 

Du tar bilder från klockan genom att 
hälla touch-knappen nere i 2 
sekunder. 
 
Obs: Detta fungerar bara om både 
klockan  och telefonen är anslutna. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 Alarm 
Håll touch-knappen nere i 2 sekunder för att 
sätta på och stänga av alarmet. 

Alarmet ska 
anslutas och ställas 
in i appen. 

1.8 Meddelanden 
Håll touch-knappen nere i 2 sekunder för att 
sätta på och stänga av meddelanden. 
Anslut meddelanden i appen under Device > 
call alert och SNS alert. 

1.8.1 Meddelandetyper 
Det finns olika meddelanden som du ställer in i 
appen. 
a) Inkommande samtal 

            Kontaktperson                 Okänt nummer 

b) Meddelanden 
Meddelanden från Facebook, SMS, Wechat, 
Whatsapp, Twitter, Instagram, Linkedin, Email 
och kalender kan visas på klockan. Ställ in 
detta under SNS alert. 

c) Alarm 

Ställ in ett alarm i appen under 
device > Alarm Alert och få det 
direkt på klockan. 
 
Klockan kommer att vibrera när 
larmet går. 

Alarmtyper 

Det finns olika alarmtyper i appen. Exempelvis en för 
medicin, möten och väckarklocka. 

d) Fel 
Ger klockan ett fel kan du starta 
den igen i appen. Gå til device > 
More > Reboot device. 
 
 

Specifikationer 
Modell: Sportsbuddy Veryfit V3 (ID130 
HR) 
Batteri: 65 mAh (3.7V) 
Batteritid: Upp till 10 dagar 
Vikt: 24 Gram 
Bluetooth: 4.0 
Vattentät: IP67 
Temperatur: Tål 10-45 grader 
 

Se mer information, guides och vanliga 
frågor på: Sportsbuddy.dk/pages/guide-
veryfit-pro 
 

Felkoder: 
-01: Accelerations-sensorn fungerar inte 
optimalt 
-02: Pulsmätar-sensoren fungerar inte optimalt 
-03: Touch-id fungerar inte optimalt 


