
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportsbuddy Veryfit V2 
 

Produkt manual 

Tak fordi du valgte et 
Sportsbuddy Veryfit V2. 

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. 

3. Touch skærm 

Slide op/ned 
for at tænde 
uret eller 
skifte skærm 

Tryk en gang 
for at tjekke 
data 

Touch knap Tryk en gang 
på touch 
knappen for 
at gå 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 
5 dage (med automatisk pulsmåling), 8-
10 dage (uden automatisk pulsmåling) 

5. Interfaces 

Screen protection    Main interface     Sport                 Meddelelse 

Vejrtrækning        Funktion menu         Vejr                 Musik kontrol 

Funktioner 
1. Tilstande 

Tryk på skærmen for at se klokken, puls, skridt, 
forbrændte kalorier, distance og aktiv tid. 

Pulsmåler 

Tidligere 
puls data 

Ny puls 

2. Sportsprogrammer 

1. Tryk på 
Training og 
find den 
sportsgren 
du vil udføre 

2. Hold Play 
knappen 
nede i 3 
sekunder for 
at starte 
programmet 

Sportsprogram interface 
3. Tryk på skærmen, mens sportsprogrammet er 
aktiv for at se puls, skridt, kalorier, distance og tid. 



 

4. Klik en gang på pause knappen 
for at pause aktiviteten. 
5. Tryk og hold fingeren på pause 
knappen i 3 sekunder for at slutte 
aktiviteten. 

Sport data display 

3. Guidet vejrtrækning 

Uret har en indbygget guidet 
vejrtrækning kaldet 
’’Mindfulness’’. Hold touch 
knappen nede indtil det 
åbnes. 

Uret guider dig igennem vejrtrækningen, 
og fortæller hvor længe du skal inhalere 
og holde vejret. 

4. Beskeder 
Find besked ikonet på skærmen 
og tryk på det for at se dine 
beskeder. 
(Hust at opsæt det under Device 
og SNS alert) 

5. Vejret 

Find vejr ikonet på skærmen og 
tryk på det for at se flere 
informationer. 
(Er der ingen informationer 
vibere skærmen) 

Bemærk: Vejret skal opsættes og slås til i 
appen. Hvis dette ikke er gjort virker denne 
funktion ikke.  
Husk at synkroniser app og ur, da denne 
information kommer fra din telefon. 

6. Musik kontrol 

Tryk på Play/Paus for at afspille 
musik.  
Tryk på næste/forrige ikon for 
at skifte sang. 

Bemærk: Musik kontrol skal være tilsluttet i 
appen før det vil vise sig på uret. 
 
Husk at synkroniser app og ur, og tilslut via. 
Bluetooth, da uret vil spille musik direkte fra 
din telefon. 

7. Flere funktioner og indstillinger 

 
Tryk på skærmen for at gå ind i 
flere funktioner direkte på uret. 

For at opsætte forstyr ikke funktionen. 

Denne funktion vil gøre så ingen beskeder 
eller opkald modtages på uret. Kan f.eks. 
bruges om natten. 

For at komme til stopur funktionen. 

For at komme til kamera remote funktionen 

 
For at komme til uret 

For at indstille automatisk tænd funktion 

For at komme til alarm funktionen 

  
For at komme til puls funktionen 

 
For at komme til tidsakse. 

 

 Søvn data 
Du kan finde informationer om din søvn – 
herunder dyb søvn, let søvn og vågen 
tidspunkter. 
 

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

For at komme til bluetooth funktionen. 

For at slukke uret 

For at ændre sprog, tid og data 

Specifikationer 
Model: Sportsbuddy Veryfit V2 (ID107Plus 
HR) 
Batteri: 65 mAh (3.7V) 
Batteritid: Op til 10 dage 
Vægt: 24 Gram 
Bluetooth: 4.0 
Vandtæt: IP67 
Temperatur: Tåler 10-45 grader 
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Se flere informationer, guides og FAQ på: 
Sportsbuddy.dk/pages/guide-veryfit-pro 
 


