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Especificações:  
- Versão Bluetooth: v4.0 
- Capacidade da bateria: 105 mAh 
- Tamanho de ecrã: 0,96" 
- Duração da bateria: 3-15 dias (depende dos hábitos do usuário) 
- Tempo de carregamento: 1-2 horas 
- Compatibilidade do sistema: Android 4.4+, iOS 8.0+ 

 
Carregamento USB do monitor de atividade 
*Informação importantes: Por favor carregue o rastreador por pelo menos          

10 minutos para o ativar antes da primeiro utilização. 

 
Insira a fixa de carregamento do monitior na porta USB para carregar. Verifique             

se os pinos da ficca de carregamento estão em contato com os da porta USB. 
O indicador vermelho no dispositivo mostra que está a ser carregado           

corretamente. Caso contrário, verifique se o carregador está conectado corretamente,          
como mostra a figura abaixo. 

 
 



Se o monitor de atividade estiver com a bateria fraca, conecte-o a um adaptador              
para carregar. O monitor ligará automaticamente assim que estiver totalmente          
carregado. Os requisitos do carregador USB são: 

- DC 5V, 500 mA 
- Tempo de carregamento: 1-2 horas 

 
Instalar e usar o monitor de atividade 
Para instalar o monitor, insira-o nas ranhuras de cada tira. Use o monitor ID115              

Plus no seu pulso horizontalmente, da mesma maneira que usa um relógio comum. 
 

 
 

 
 
 



Descarregue a aplicação 
Descarregue a aplicação "VeryFitPro" para dispositivos Android e iOS. Existem          

duas opções: 
- Opção 1: Procure "VeryFitPro" na App Store ou no Google Play e faça o              

download para o seu smartphone. 
Observações: Este monitor de fitness requer o sistema iOS 7.1 ou superior ou             

Android 4.4 ou superior. A aplicação "VeryFitPro" é compatível só com smartphones. 
 

- Opção 2: Digitalize o código QR, faça o download e instale a aplicação.             
Use a ferramenta de digitalizar código QR para digitalizar o seguinte           
código QR, abra o link e siga as instruções para descarregar a aplicação. 

Dica: Se tiver problemas ao abrir o link, copie o link e abra-o num navegador. 

 
 

Emparelhar o dispositivo 
1) Ative Bluetooth antes de emparelhar o dispositivo 
2) Abra a aplicação "VeryFitPro" no seu smartphone e toque em          

"Dispositivo"-->"Ligar dispositivo", a seguir o seu smartphone começará a         
procurar dispositivos 

3) Selecione "ID115Plus HR" da lista de dispositivos encontrados, toque em          
"ID115Plus HR" para conectar o dispositivo ao seu smartphone. 


