
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportsbuddy Veryfit V4 
 

Bruksanvisning 

Tack för att du valde en 
Sportsbuddy Veryfit V4. 

Indställningar 
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. 

3. Touch-skärm 

Slide upp/ner 
för att tända 
klockan eller 
byta skärm 

Tryck en gång 
för att 
kontrollera 
data 

Touch-knapp Tryck en gång 
på touch-
knappen för 
att gå 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 
ID107 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 
5 dagar (med automatisk pulsmätning), 8-10 
dagar (utan automatisk pulsmätning) 

5. Interfaces 

Skärmskydd          Huvudinterface     Sport                 Meddelande 

Andning               Funktionsmenu         Väder               Musikkontroll 

Funktioner 
1. Tillstånd 

Tryck på skärmen för at se klockan, puls, steg, 
forbrända kalorier, distans och aktiv tid. 

Pulsmätare 

Tidigare 
pulsdata 

Ny puls 

2. Sportprogram 

1. Tryck på 
Training och 
finn den 
sportgren 
du vill utöva 

2. Håll Play-
knappen 
nere i 3 
sekunder för 
at starta 
programmet 

Sportprogramsinterface 
3. Tryck på skärmen, medan sportprogrammet är 
aktivt för att se puls, steg, kalorier, distans och tid. 



 

4. Klicka en gång på paus-
knappen för at pausa aktiviteten. 
5. Tryck och håll fingret på paus-
knappen i 3 sekunder för at 
avsluta aktiviteten. 

Sportdatadisplay 

3. Guidad andning 

Klockan har en inbyggd 
guidad andning kallat 
’’Mindfulness’’. Håll touch-
knappen nere tills den 
öppnas. 

Klockan guidar dig genom andningen, och 
talar om hur länge du ska andas in och 
hålla andan. 

4. Meddelanden 
Hitta meddelande-ikonen på 
skärmen och tryck på den för att 
se dine meddelanden. 
(Kom ihåg at ställa in det under 
Device och SNS alert) 

5. Vädret 

Hitta väderikonen på skärmen 
och tryck på den för att se mer 
information. 
(Finns det ingen information 
viberar skärmen) 

Obs: Vädret ska ställas in och aktiveras i 
appen. Om detta inte är gjort fungerar inte 
denna funktion.  
Kom ihåg att synkronisera app och klocka, då 
denna information kommer från din telefon. 

6. Musikkontrol 

Tryck på Play/Paus för att spila 
musik.  
Tryck på näst/föregående-
ikonen för at byta sång. 

Obs: Musikkontrol ska vara aktiverat i appen 
innan det kommer att synas på klockan. 
 
Kom ihåg att synkronisera app och klocka, 
och anslut via Bluetooth, då klockan kommer 
att spela musik direkt från din telefon. 

7. Flera funktioner och inställningar 

 
Tryck på skärmen för att gå in i 
flere funktioner direkt på 
klockan. 

For att ställa in stör ej funktionen. 

Denna funktion kommer att göra så att inga 
meddelanden eller samtal tas emot på 
klockan. Kan t.ex. användas på natten. 

För att komma till stoppursfunktionen. 

För att komma till kamera remote 
funktionen 

 
För att komma till klockan 

För att ställa in automatisk tändfunktion 

För att komma åt alarmfunktionen 

  
För att komma åt pulsfunktionen 

 
För att komme åt tidsaxeln. 

 

 Sömndata 
Du kan hita information om din sömn – 
däribland djup sömn, lätt sömn och vaken 
tidpunkter. 
 

Sportprogram 
Tilpas sportsprogrammerne dine behov i 
appen (Device > More > Activity display) 

För att komma åt Bluetooth-funktionen. 

För att släcka klockan 

För att ändra språk, tid och data 

Specifikationer 
Modell: Sportsbuddy Veryfit V4 (ID119 HR) 
Batteri: 65 mAh (3.7V) 
Batteritid: Upp til 10 dagar 
Vikt: 24 Gram 
Bluetooth: 4.0 
Vattentät: IP67 
Temperatur: Tål 10-45 grader 
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 Se mer information, guider och FAQ på: 

Sportsbuddy.dk/pages/guide-veryfit-pro 
 


