
Brukerhåndbok for Aktivitetsarmbånd 
med Pulsmåling ID115 Plus 

 
 

 
 
 
 



- Spesifikasjoner: 
- Bluetooth-versjon: v4.0 
- Batterikapasitet: 105 mAh 
- Skjermstørrelse: 0.96" 
- Batterilevetid: 3-15 dager (det er avhengig av brukervaner) 
- Ladetid: 1-2 timer 
- Støtert: Android 4.4+, iOS 8.0+ 

 
 

USB-lading av Aktivitetsarmbånd 
*Viktig informasjon: Vennligst lad armbåndet i minst 10 minutter før          

første bruk for å aktivere det. 

 
Sett aktivitetsarmbåndets ladeplugg inn i USB-porten for lå lade det.          

Dobbeltsjekk at pinnene på ladepluggen tar kontakt med de i USB-porten. 
Den røde indikatoren på enheten viser at den er riktig ladet. Hvis ikke,             

vennligst sjekk om den er riktig koblet til laderen, som vist på bildet nedenfor. 

 
Hvis aktivitetsarmbånd har lite batteri, kobler du den til en adapter for lading.             

Sporingen starter automatisk opp når den er fulladet. USB-lader krever: 
- DC 5V, 500mA 



- Ladningstid: 1-2 timer 
 

Hvordan installeres aktivitetsarmbånd? 
For å installere armbåndet, plasser det i sporene på hver stropp. Bruk ID115             

Plus armbåndet på håndleddet horisontalt, på samme måte som du bruker en vanlig             
klokke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan laster du ned App? 
Last ned "VeryFitPro" til Android eller iOS enheter. Det er to opsjoner: 



- Opsjon 1: Søk etter "VeryFitPro" i app store eller Google Play og last             
det ned til smarttelefonen din. 

Vennligst merk: Dette aktivitetsarmbånd krever iOS 7.1 og nyere eller Android           
4.4 og nyere system. "VeryFitPro" appen er bare kompatibel med smarttelefoner. 

 
- Opsjon 2: Scan the QR code, download and install the app. Use the             

QR code Scan tool to scan the following QR code, open the link and              
follow the instructions to download the app. 

Tips: Hvis du har problemer å åpne lenken, kan du bare kopiere lenken og              
åpner den i en nettleser. 

 
 

Hvordan kobles det til smarttelefonen din? 
1) Aktiver Bluetooth før du kobler enheten 
2) Åpne "VeryFitPro" app på smarttelefonen din og trykk på "Enhet"-->"Bind          

enhet", så begynner smarttelefonen å søke på enheter 
3) Velg "ID115Plus HR" fra listen av enheter som er funnet, trykk på "ID115Plus             

HR" for å koble enheten til  din smarttelefon. 
 

 


