Minimaalsed telefoni nõuded pulsikellaga ühildamiseks:
Operatsioonisüsteem Android 4.4 või iOS 7.1
Bluetooth 4.0

Kuidas pulsikella telefoniga ühildada?
1. Lae alla rakendus Veryfit 2.0
Rakenduse allalaadimiseks on kaks võimalust. Esimene on leida rakendus “Veryfit 2.0” App Store või
Google Play Store keskkonnast ja see alla laadida. Teine võimalus on QR-koodi abil allalaadimine, mille
leiab pulsikella karbilt või kellaga kaasas olevast kasutusjuhendist. (QR-koodi lugemiseks on eelenevalt
vaja alla laadida QR-koodi lugeja, mis on hõlpsasti leitav nii App Store kui ka Google Play Store
keskkonnast). QR-koodi lugemisel avatakse link, mille kaudu saab vastava pulsikella rakenduse telefoni
laadida.
2. Pulsikella aktiveerimine ja laadimine
Lülita pulsikell sisse. Kui esimesel korral nuppu all hoides pulsikell sisse ei lülitu, siis on vaja kella
laadida. Selleks tuleb laadija kolme otsaga osa kella tagumisel poolel oleva kolme klemmiga vastakuti
panna ja ühendada USB.
3. Pulsikella ühildamine
Veendu, et oled telefonis lülitanud sisse bluetooth’i. Kui telefoni operatsioonisüsteem on Android 6.0
või uuem, siis sõltuvalt telefonist võib tarvilik olla ka asukoha jagamise (location) sisselülitamine.
Seejärel ava rakendus “Veryfit 2.0” ja lülita sisse pulsikella ekraan, vajutades küljel olevale nupule. Kui
rakendus leidis pulsikella üles, vajutage kella nimele, et luua telefoni ja pulsikella vaheline ühendus.
Kui ei leidnud, siis veenduge, et kella aku oleks laetud, bluetooth telefonis sisse lülitatud ja telefoni
kaugus kellast ühendamise hetkel oleks vähem kui 0.5 meetrit.

Kuidas pulsikella kasutada?
Kui kella ja telefoni vahel on ühendus loodud, siis edaspidi toimub pulsikella kogutud andmete
ülekanne telefoni automaatselt (eeldusel, et bluetooth on sisse lülitatud).
Pulsikella küljel olevale nupule vajutades saab kella menüüs ringi liikuda. Kui soovite kella menüüsse
lisada “äratuse” ja “leia minu telefon” valikud, siis selleks tuleb need telefoni rakenduses aktiveerida.
Pulsikella küljel olevat nuppu all hoides kuvatakse teine osa menüüst, mis on eelkõige mõeldud
sportimiseks (kuvatakse andmed viimasest treeningust). Erinevaid andmeid saab vaadata nupule
vajutades. Kahe kiire vajutusega alustab stopper aja võtmist ning algab pulsikellal uue treeningu režiim,
millega kustutatakse eelmise treeningu andmed. Sellest menüüst esimesse menüüsse tagasi saamiseks
tuleb kella küljel olevat nuppu all hoida.

