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Vejledning til Fitbit ur og Fitbit app 

Kære deltager i MS self-tracking pilotprojektet. 

Som deltager i projektet modtager du det vedlagte Fitbit Charge 4 ur. Uret har en masse forskellige 

funktioner, men det er langt fra dem alle, du skal bruge i dette projekt. De målinger, som kan bruges 

i MS self-tracking projektet, er antal skridt (Steps), aktive minutter (Zone minutes), forbrændte 

kalorier (Cals), søvn score (Sleep score) og søvnlænge. Men husk, at du i app’en selv vælger, hvilke 

områder du ønsker at tracke, og du bestemmer derfor selv, hvilke af de ovenstående Fitbit målinger, 

som du vil registrere og følge. App’en, som du skal bruge i projektet, hedder Monsenso, og du vil i 

løbet af uge 39 modtage vejledning i, hvordan du downloader den og opretter dig som bruger. 

Denne vejledning, som du har modtaget sammen med Fitbit uret, har kun til formål at få dig i gang 

med at bruge uret og den tilhørende app. 

Hvis du allerede har et aktivitetsur, så håber vi, at du i testperioden vil skifte det ud med Fitbit 

Charge 4 uret. Dette skyldes, at vi ønsker, at alle deltagere bruger det samme ur for at få så 

sammenlignelige data som muligt i projektet.  

Vigtig information 

• Uret tåler ikke store mængder vand og bør derfor tages af inden fx bad.  

• Tag en gang imellem uret af for at give huden luft – særligt hvis din hud bliver irriteret. 

• Ønsker du at lære uret endnu bedre at kende, henviser vi til Fitbits egen og længere 

vejledning: https://docplayer.dk/195431589-Brugervejledning-version-1-0.html  

• Vi er i gang med at undersøge muligheden for at deltagerne kan købe uret til en 

favorabel pris efter projektets afslutning. Hvis dette ikke er muligt, eller du ikke ønsker 

at beholde uret, vil vi bede dig om at returnere uret ved projektets afslutning. Det er 

vigtigt at du beholder og passer godt på æsken og alt tilbehøret til uret, så det kan 

bruges i andre sammenhænge senere. 

 

For at du kan komme godt i gang med at bruge uret, har vi lavet den nedenstående vejledning, som 

du kan anvende, hvis du ønsker.  

  

https://docplayer.dk/195431589-Brugervejledning-version-1-0.html
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1. Æsken indeholder 

Din Charge 4-æske indeholder:  

 

2. Oplad dit Fitbit ur 

Start med at oplade uret:  

Sæt opladerkablet i USB-porten på en oplader, der fx også fungerer til at oplade din smartphone. 

Klips den anden ende af opladerkablet på porten på Fitbit urets bagside. Stifterne på 

opladerklemmen skal fastgøres sikkert til guldkontakterne på bagsiden af uret. Uret vibrerer, og der 

vises et batteriikon på skærmen: 

 

Fuld opladning tager 1-2 timer. Mens aktivitetsuret lader op, kan du trykke på det for at tjekke 

batteriniveauet. Et fuldt opladet ur viser et smilende batteriikon, der ikke blinker: 
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Dit fuldt opladede Fitbit ur har en batterilevetid på op til 7 dage. 

 

3. Bær Fitbit uret  

Til daglig skal du bære uret en fingerbredde over knoglen på dit håndled. 

 

Under træning kan du bære uret højere på håndleddet (2 fingerbredder) for at opnå en bedre 

pasform. Mange øvelser såsom cykelture eller vægtløftning får dig til at bøje dit håndled ofte, 

hvilket øger sandsynligheden for at forstyrre pulssignalet, hvis aktivitetsuret sidder lavt på dit 

håndled. 
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4. Download Fitbit app’en og forbind den med uret 

Imens du oplader dit Fitbit ur, kan du downloade Fitbit app’en. Fitbit app’en skal downloades for at 

uret kan indstilles helt specifikt dig. Sørg for, som det aller første, at Bluetooth er slået til på din 

smartphone – dette får du brug for senere: 

 

På din smartphone skal du gå til: 

• Apple App Store (iPhones) 

• Google Play Store (Android) 

Søg nu på ”Fitbit” og download app’en: 

 

 

 

 

 

 

Har du allerede en Fitbit konto? 

Hvis du allerede har en Fitbit-konto, skal du logge ind 

på din konto i app’en → tryk på ikonet ”I dag”/”Today” 

i nederste venstre hjørne → tryk på dit profilbillede 

(ikonet i øverste venstre hjørne) → Set Up a Device. 

Herefter følger du instruktionen fra side 9 i denne 

vejledning. 

App Store: 

 

Google Play: 
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Åbn app’en: 

Tryk på ”Join Fitbit”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find og vælg ”Charge 4” 
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Tryk på ”Set up” 

 

Udfyld dit navn og e-mail (på nogle telefoner bedes der først om navn på et senere trin), og lav en 

kode til Fitbit app’en (koden skal være på minimum 8 bogstaver – lav en kode, du nemt kan huske. 

Skriv den evt. ned et sted. Hvis koden er for simpel, kan den blive afvist, og du må lave en ny. Prøv 

evt. at bruge både store og små bogstaver samt tal i koden). Læs Terms of Service mm. og afkryds 

de øverste to rubrikker klik ”Next”. 
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Du vil nu modtage en verificeringsmail på den e-mailadresse, du har angivet. Åbn mailen i dit e-

mail program og tryk på ”Verify Your Email”:  

 

  

Gå herefter tilbage i Fitbit app’en, og tryk på ”Next”. Du vil nu blive bedt om at læse om Fitbits 

privatpolitik. Scrol til nederst på siden i app’en og tryk på ”I Agree”.  
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Du vil nu blive bedt om at udfylde fødselsdato, højde, vægt og køn. Dette skal du indtaste bl.a. for 

at for at uret kan beregne din skridtlængde og kalorieforbrænding. Tryk nu på ”Create account”. 

Skærmbilledet kan se lidt forskelligt ud afhængig af hvilken telefon, du har. Se de to eksempler 

nedenfor: 
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Du vil nu blive bedt om at give dit samtykke til Fitbits privatpolitik. Læs dette og tryk herefter på 

”Accept”. 

 

På Android telefoner kan du blive bedt om at give tilladelse til at give ”Location Permission”. 

Markér de to bokse og tryk ”Update Settings”. Tryk derefter på krydset i øverste venstre hjørne 

 



10 
 

Fitbit app’en beder dig nu om at oplade dit Fitbit Charge 4 ur, men dette har du allerede gjort/er i 

gang med, så tryk blot på ”Next”. Husk dog at uret skal være opladt minimum 50% før du går 

videre til næste skridt. 

 

 

Nu vil din smartphone gennem Bluetooth forsøge at finde dit Fitbit ur. Hold uret tæt på telefonen. 

Når din Fitbit app på din telefon har fundet dit Fitbit ur, så forbind de to enheder.  

 

→ 
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Når de to enheder er forbundet, bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede kode, der nu vises i 

displayet på uret.  

 

 

 

 

5. Lær din Fitbit og Fitbit app at kende 

Nu er Fitbit uret og app’en klar til brug 

I app’en introduceres du nu til forskellig information om Fitbit uret og Fitbit app’en. Disse 

informationer kan du læse og sætte dig ind i i det omfang, du har lyst. Brug gerne lidt tid på at lære 

uret og app’en at kende. 

Du vil få yderligere vejledning omkring de funktioner i Fitbit uret/app’en, som skal bruges i 

forbindelse med MS Self-tracking projektet. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores supporttelefon på 24 99 05 20 eller skrive 

en mail på tracking@scleroseforeningen.dk 

God fornøjelse!       

mailto:tracking@scleroseforeningen.dk

