Brugermanual til Aktivitetsmåler HR
ID115 Plus

Specifikationer:
-

Bluetooth version: v4.0
Batteri kapacitet: 105mAh
Skærm størrelse: 0.96"
Batteri levetid: 3-15 dage (afhænger af brugerens vaner)
Opladningstid: 1-2 timer
System kompatibilitet: Android 4.4+, iOS 8.0+

USB-opladning af aktivitetsmåleren
*Vigtig information: Oplad venligst måleren i mindst 10 minutter for at
aktivere den ved førstegangsbrug.

Indsæt målerens opladerstik i USB-porten for at oplade. Vær sikker på at
stifterne på opladerstikket rører dem i USB-porten.
Den røde indikator på enheden viser at den oplader korrekt. Hvis ikke, så tjek
venligst at den er sat korrekt i, som anvist på nedenstående billede.

Hvis aktivitetsmåleren er på lavt batteri, skal den forbindes til en adapter for at
oplade. Måleren vil automatisk starte op når den er fuldt opladt. USB-opladeren
kræver følgende:
- DC 5V, 500mA
- Opladningstid: 1-2 timer

Installering og brug af aktivitetsmåleren
For at installere måleren skal du sætte den ind i sprækken på hver rem. Gå
med ID115 Plus måleren horisontalt på dit håndled ligesom du ville have et normalt
ur på.

Download appen
Download "VeryFitPro" appen til Android og iOS enheder. Der er to
muligheder:
- Mulighed 1: Søg efter "VeryFitPro" i AppStore eller Google Play og
download den til din smartphone.
Note: Denne fitness måler kræver OS 7.1 og over eller Android 4.4 og over
systemer. "VeryFitPro" appen er kun kompatibel med smartphones.
-

Mulighed 2: Scan QR koden, download og installér appen. Brug QR
kode Scan værktøj til at scanne den følgende QR-kode, åben linket og
følg instruktionerne for at downloade appen.
Tip: I tilfælde at problemer med linket skal du kopiere linket og åbne det i en
browser.

Forbind enheden
1) Tænd Bluetooth før du forbinder enheden
2) Åben "VeryFitPro" appen på din smartphone og tryk på “Enhed” -->
“Forbind enhed”, herefter leder din smartphone efter enheder.
3) Vælg "ID115Plus HR" på listen af fundne enheder, tryk på “ID115Plus
HR” for at forbinde enheden til din smartphone.

