Sportsbuddy Vision Smart - Dansk manual
Produktet
Uret har en knap på siden og touch skærm, som bruges til at styre uret. Bagpå sidder pulsmåleren
og oplade kontakten.

Brug af knappen:
Tryk hurtigt:
• For at gå tilbage
• For at tænde skærmen
Tryk og hold:
• For at tænde uret
• I 5 sekunder for at resette apps
Brug af skærmen:
Scroll op eller ned
• For at gå gennem menuen
• For at læse lange beskeder eller detaljer
Scroll til højre eller venstre
• For at gå gennem menuen
Tryk på skærmen
• For at gå ind i et program
Tryk og hold på skærmen
• For at skifte interface på skærmen

Aktivering
Produktet skal aktiveres før det kan bruges. Det vil automatisk blive aktiveret og tænde når det
sættes til opladning.
For at oplade uret skal du bruge det medfølgende kabel og sætte det i en USB adapter eller
computer (Required voltage: 5V / 500 mA)

Uret vil lyse hvis det er tilsluttet opladeren korrekt.
Tryk og hold på knappen for at tænde uret.
For at slukke uret gå til: Settings > Turning off menu.

Installation
Når du har opladet uret skal du tage det ud af opladeren. Sæt uret på dit håndled og indstil
længden af remmen indtil det passer – ligesom et normalt ur

Download applikation
Find vores app ‘’Veryfit’’ I App Store eller Google Play – eller scan vores QR kode for at download
applikationen.

Tilslut ur og telefon
Uret skal tilsluttes via. Appen. Sørg for at bluetooth og GPS er tændt
på din telefon. Åben Veryfit appen på din telefon og søg efter nye
enheder.
Vælg uret og ’’confirm binding’’. Uret vil nu blive indstillet.

Uret kan registrere alle slags data, men det skal tilsluttes appen til, før
du kan synkronisere dataene. For at synkronisere dataene skal du
skubbe skærmen ned på din telefon.

Pleje og vedligehold
Vi anbefaler at du benytter følgende tre ting for at øge urets levetid.
1. Hold produktet rent
Uret tåler ikke rengøringsmidler.
2. Hold produktet tørt
3. Lad vær med at spænde remmen for stramt

Sikkerhed
•
•
•
•

Uret er vandtæt, men ikke passende for dykning, saltvand eller høje temperaturer såsom
saunaer.
Uret tåler ikke ekstreme temperaturer og dette skal undgås ellers kan der opstå fare såsom
fejl, skade eller brand.
Uret er yderst holdbart, men undgå kraftige stød direkte på uret, da det kan skade
skærmen og indmaden.
Uret må ikke adskilles af dig selv.

Enhedsfejl
Hvis uret har en fejl, kan du genstarte det i appen. Gå til device> More> Reboot device.
Fejlkoder:
-01: Accelerationssensor fungerer ikke optimalt
-02: Pulssensoren fungerer ikke optimalt
-03: Touch-id fungerer ikke optimalt
-04 Flash fungerer ikke optimalt

Specifikationer

Model: Sportsbuddy Vision Smart (ID206)
Batteri: 300 mAh
Batteritid: Op til 10 days
Vægt: 42 Gram
Skærm: 1.69’’ farve skærm
Vandtæt: 5ATM
Temperatur: -10-45 grader
Find mere information på: https://sportsbuddy.dk/manualer

