
 

Gebruikershandleiding voor de 
Waterbestendige Activity Tracker HR 

ID115 Plus 
 
 

 
 
 

 



 

Specificaties: 
- Bluetooth-versie: v4.0 
- Batterijcapaciteit: 105mAh 
- Weergavegrootte: 0,96 inch 
- Waterdichte beoordeling: IP67 
- Levensduur van de batterij: 3-15 dagen (afhankelijk van de gewoonten van de            

gebruiker) 
- Laadtijd: 1-2 uur 
- Systeemcompatibiliteit: Android 4.4+, iOS 8.0+ 

 
USB oplading van de activity tracker 
*Belangrijke informatie: Laad de tracker minstens 10 minuten op om          

deze te laten activeren bij het eerste gebruik. 

 
Plaats de oplaadstekker van de tracker in de USB-poort om op te laden. Zorg              

ervoor dat de pinnen op de oplaadstekker contact opnemen met de pinnen in de              
USB-poort. 

De rode indicator op het apparaat geeft aan dat deze goed is opgeladen. Zo              
niet, controleer dan of deze goed is aangesloten op de lader, zoals op het voorbeeld               
hieronder. 

 

 



 

 
Als de activiteitstracker een laag batterijpercentage heeft, sluit deze dan aan           

op een adapter om deze op te laden. De tracker wordt automatisch opgestart zodra              
deze volledig is opgeladen. USB-lader eisen zijn: 

- DC 5V, 500mA 
- Laadtijd: 1-2 uur 

 
 
Het installeren en dragen van de activity tracker 
Om de tracker te installeren, zet je het in de sleuven op elke band. Draag de                

ID115 Plus tracker horizontaal om je pols, op dezelfde manier zoals je een gewoon              
horloge draagt. 

 

 
 

 
 

 



 

Hoe download ik de app? 
Download de"VeryFitPro"app voor Android- en iOS-apparaten. Er zijn twee         

opties: 
- Optie 1: Zoek naar "VeryFitPro" in de app store of Google Play en             

download het op je smartphone. 
Opmerkingen: Deze fitnesstracker vereist iOS 7.1 en hoger of Android 4.4 en            

hoger. De "VeryFitPro"app is alleen compatibel met smartphones. 
 

- Option 2: Scan de QR-code, download en installeer de app. Gebruik de            
QR-code Scan tool om de volgende QR-code te scannen, de link te            
openen en de instructies te volgen om de app te downloaden. 

Tip: In geval van problemen bij het openen van de link, kopieer de link en               
open deze in je browser. 

 

 
 

Het apparaat koppelen 
1) Schakel je Bluetooth in voordat je het apparaat koppelt 
2) Open de"VeryFitPro"app op je smartphone en tik op        

"Apparaat"-->"Verbind-apparaat", dan begint je smartphone apparaten      
te zoeken 

3) Selecteer 'ID115Plus HR' in de lijst met gevonden apparaten en tik op            
'ID115Plus HR' om het apparaat te verbinden met je smartphone. 

 


