
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Sportsbuddy Veryfit V1 
 

Produkt manual 

Tak fordi du valgte et 
Sportsbuddy Veryfit V1. 

Indstillinger 
Brug VeryfitPro på en IOS eller 
Android smartphone for at indstille 
uret. 
Bemærk: Nedenstående system krav skal 
opfyldes. 

 
1. Download appen 
Søg efter ’’VeryfitPro’’ i app store eller 
Google Play. 
 
Eller skan nedenstående QR kode og 
download appen. 

2. Aktiver uret 
1. Tag forsigtigt uret ud af remmen. Som vidst 
på billederne. 
2. Indsæt uret i en USB oplader (5V/500mA) 
og oplad uret inden brug. 

Uret vil med det samme lyse rødt, hvis det er i 
sat korrekt. Lyser det ikke, så vend det om og 
tjek igen 

USB opladeren sidder i samme side som touch 
knappen. 

Spænd uret fast på din arm, så pulsmåleren 
hele tiden rører armen. 

3. Touch knap 
Tryk en gang på 
touch knappen 
for at gå 
frem/tilbage. 

4. Tilslut telefon og uret 

Sørg for at bluetooth og 
GPS er tilsluttet på din 
telefon. Åben VeryfitPro 
appen, søg efter enheder. 
Uret hedder ID107 HR 
Plus. Slide op på urets 
skærm og færdiggør 
tilslutningen. 

Lær uret at kende 
1. Placering på håndleddet 
Placer uret horisontalt ligesom normale 
ure. 
 

2. Pulsmåler 
For at få en præcis måling af pulsen skal 
uret sidde stramt og tæt på håndleddet. 
Automatisk pulsmåling er tændt som 
standardfunktion, og din puls vil blive 
målt hele dagen. 
 

3. Batteritid 
Op til 10 dage. Afhænger af indstillinger. 
 

4. Interfaces 

           Tid                        Sport                 Pulsmåler            Kamera remote 

                              Musik               Alarm             Notifikationer 

Funktioner 

1.1 Tid 
Uret indstilles automatisk når det 
tilsluttes den medfølgende app. 
Du kan ændre tidens interface i 
appen under Device > More > 
Dial. 

1.2 Sport 

Hold knappen nede i 2 sekunder 
for at starte et sportsprogram. 
Når et program er i gang kan du 
trykke på touch knappen og skifte 
mellem informationerne. 

1.2.1 Sportprogrammer 
Klik på touch knappen for at skifte 
mellem de forskellige 
sportsprogrammer. 
Et Veryfit V1 kan vise 3  programmer 
på uret. Disse kan ændres i appen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Informationer under sport 

           Tid                        Skridt            Forbrændte kalorie       Kilometer 

    Tid pr. Km              Gns. Tid/km.           Tid 

Klik på touch knappen for at skifte mellem 
informationerne. Informationerne skiftes ud fra 
hvilken sportsprogram der er i gang. 
Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at slutte 
et sportsprogram. Dobbeltklik på touchknappen og 
paus programmet. 
 
Ikon beskrivelse: 

Tilsluttet appen Bevægelse 

1.2.3 Sportsprogram på pause 

Tryk på touch knappen for at 
skifte information. 
Dobbeltklik på touch knappen 
for at starte programmet. 
Hold touch knappen nede i 2 
sek. For at slutte programmet. 

1.2.4 Stop sportsprogram 
Efter hvert program vises forskellige informationer 

          Skridt/KM                         Tid/Kcal                              KM/Puls 

       Gns. Tid/km 

Klik på touch knappen for at 
skifte mellem informationerne. 

1.2.5 Bevægelsespåmindelse 

1. Inaktiv 
a. Uret slutter selv programmer 
hvis du er inaktiv i mere end 10 
min. 
a. Der vil komme en pop-up på 
uret inden programmet sluttes. 

Klik på touch knappen for at undgå uret 
automatisk stopper træningsprogrammer. 

2. Hukommelse opbrugt 
a. Et Veryfit V1 har hukommelse 
til knap 6 timers data om et 
sportsprogram. 
b. Når dataen er opbrugt vil 
sportsprogrammet slutte. 

3. Lavt batteriniveau 
Uret vil tvinge 
sportsprogrammet til at lukke 
når batteriniveauet er kritisk 
lavt.  

1.2.6 Tilslutning af Telefon og ur 
Under sportsprogram 
Nogle funktioner under sportsprogrammet virker kun 
med telefonen tilsluttet. Hvis uret og telefonen 
mister forbindelse vil nedenstående skærm vises. 

Tryk på touch knappen for at se andre informationer.  

1.3 Pulsmåler 

      Pulsen måles.         Pulsen er målt. 
                                       (Vejrtrækning 0,5 sek. Interval) 

Bemærk: Pulsmålingen starter først lidt efter du har 
åbnet funktionen på uret. 

1.4 Data på uret 

Uret viser forskellige data. Såsom skridt og kalorier. 
Tryk på touch knappen for komme videre til næste 
informationer. 

1.4.1 Data efter sportsprogram 
Efter hvert sportsprogram vil uret vise en række 
informationer. Tryk på touch knappen og se de 
forskellige informationer om aktiviteten. 
 
Hold touch knappen nede i 2 sek. For at afslutte. 

1.5 Kamera kontrol 
Har du tilsluttet Camera shooting i appen og er uret 
tilsluttet din telefon, kan du tage billeder fra din 
telefon direkte på uret. 

Du tager billeder fra uret ved at 
holde touch knappen nede i 2 
sekunder. 
 
Bemærk: Dette virker kun hvis uret 
og telefonen er tilsluttet. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 Alarm 
Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at 
sætte alarmen til eller fra. 

Alarmen skal 
tilsluttes og 
indstilles i appen. 

1.8 Notifikationer 
Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at 
slå notifikationer til/fra. 
Tilslut notifikationer i appen under Device > 
call alert og SNS alert. 

1.8.1 Notifikation typer 
Der findes forskellige notifikationer, som du 
opsætter i appen. 
a) Indgående opkald 

            Kontaktperson                 Ukendt nummer 

b) Besked 
Beskeder fra Facebook, SMS, Wechat, 
Whatsapp, Twitter, Instagram, Linkedin, Email 
og kalender kan vises på uret. Opsæt dette 
under SNS alert. 

c) Alarm 

Opsæt en alarm i appen under 
device > Alarm Alert og få den 
direkte på uret. 
 
Uret vil vibrere når alarmen går. 

Alarm typer 

Der findes forskellige alarmtyper i appen. 
Eksempelvis en til medicin, møde og vækkeur. 

d) Fejl 
Giver uret en fejl kan du 
genstarte det i appen. Gå til 
device > More > Reboot device. 
 
 

Specifikationer 
Model: Sportsbuddy Veryfit V1 (ID115 HR 
Plus) 
Batteri: 65 mAh (3.7V) 
Batteritid: Op til 10 dage 
Vægt: 24 Gram 
Bluetooth: 4.0 
Vandtæt: IP67 
Temperatur: Tåler 10-45 grader 
 

Se flere informationer, guides og FAQ på: 
Sportsbuddy.dk/pages/guide-veryfit-pro 
 

Fejlkoder: 
-01: Acceleration sensoren virker ikke optimalt 
-02: Pulsmåler sensoren virker ikke optimalt 
-03: Touch id virker ikke optimalt 


