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Pikaopas
Malli: Denver SW-160

Yleiskatsaus

1.
2.
3.
4.

Näyttö
Toimintonäppäimet
Sykeanturi
Latauslevy

Tuotteen lataaminen
1.
2.

Yhdistä mukana tuleva latauskaapeli tietokoneesi USB-porttiin tai virtalaturiin.
Yhdistä sitten mukana tuleva magneettinen latauspidike kellon takana olevaan
latauslevyyn.

Kellon kytkeminen päälle / päältä pois
Kytkeminen päälle
1. Kytke kello päälle pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
 Kellotaulu ilmestyy näkyviin.
 Kellonaika ja päivämäärä synkronoidaan automaattisesti, kun kello
yhdistetään matkapuhelimeen sovelluksen (”Denver Life”) kautta.
Kytkeminen pois päältä
1. Pidä toimintonäppäintä uudelleen painettuna.

Näytön herättäminen
Akun säästämiseksi näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä. Kytket näytön päälle kääntämällä
ranteesi itseäsi kohti tai painamalla toimintonäppäintä.

Matkapuhelimeen yhdistäminen sovelluksen kautta
Kytkemällä kellon matkapuhelimeen sovelluksen (”Denver Life”) kautta voit synkronoida
kellon tiedot matkapuhelimen kanssa sekä käyttää sovelluksen tarjoamia
lisäominaisuuksia.
Tee seuraavat
 Etsi ja asenna ”Denver Life”-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta tai
asenna sovellus suoraan skannaamalla QR-koodi.

Android-käyttöjärjestelmälle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

iOS-käyttöjärjestelmälle

Kytke kello päälle.
Aktivoi Bluetooth älypuhelimestasi.
Käynnistä ”Denver Life”-sovellus älypuhelimessa ja määritä itsellesi profiili
sovelluksen asetuksissa.
Napauta asetuksista ”Yhdistä laite”.
Yhdistä kello matkapuhelimeen valitsemalla ”SW-160-älykello”.
Viimeistele yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
 Kun yhteys on muodostettu, tuotteen tiedot synkronoidaan matkapuhelimen
kanssa.

Päätoimintojen käyttäminen
Kaikki kelloon tallennetut mitatut arvot voidaan synkronoida ”Denver Life”-sovellukseen,
kun kello on yhdistettynä matkapuhelimeesi.
Valikoissa liikkuminen
1. Vaihda valikkovaihtoehtoja painamalla toistuvasti toimintonäppäintä.
2. Vahvista valinta tai aktivoi ominaisuus pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
3. Poistut tietystä tilasta pitämällä toimintonäppäintä painettuna.

Kellotaulujen vaihtaminen
Voit vaihtaa kellotaulua pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kun kellotaulu on
näkyvissä.

Askelten/kalorien/matkojen tallentaminen
Näyttää otetut askeleet, kulutetut kalorit ja kävellyn matkan pituuden.

Liikunnan seuranta
Käytössäsi on viisi liikuntatilaa: kävely, juoksu, pyöräily, sisäharjoittelu ja vaellus.



Päätät liikunnan pitämällä toimintonäppäintä painettuna ja valitsemalla sitten



Jos liikunta kestää alle 1 minuutin, tietoja ei tallenneta tuotteeseen.

Sykkeen mittaaminen
Mittaa nykyinen sykkeesi.

Unen seuranta
Kello seuraa untasi automaattisesti. Kun heräät, kello näyttää nukkumisraportin, jossa on
kokonaisnukkumisaika ja unen laatu. Yksityiskohtainen raportti löytyy kelloon yhdistetystä
sovelluksesta.

.

Hälytys
Jos asetat ja aktivoit hälytyksen sovelluksessa ja kello on yhdistetty matkapuhelimeesi
sovelluksen kautta, kellossa näkyy hälytyskuvake ja se värisee, kun hälytyksen aika
saavutetaan.
 Jos haluat tarkistaa hälytysajan hälytysvalikosta, pidä toimintonäppäintä painettuna.

Viesti
Näyttää tulevan puhelun ja uuden SMS-, WeChat-, WhatsApp-, Facebook- ja Twitter-viestin.
 Katso ilmoituksen sisältä pitämällä toimintonäppäintä painettuna.

Säätilan tarkistaminen
Voit tarkistaa sääennusteen, jos kello on yhdistetty matkapuhelimeesi sovelluksen kautta.

Muut ominaisuudet

Tästä valikosta pääset seuraaviin ominaisuuksiin: sekuntikello, musiikin ohjaus,
liikkumattomuusmuistutus, etsi puhelin, tarkista kellon ohjelmistoversio ja kytke kello
pois päältä.





Käytä kelloa matkapuhelimesi musiikin ohjaamiseen. Varmista, että kello on
yhdistetty matkapuhelimeesi sovelluksen kautta. Paina toimintonäppäintä lyhyesti
musiikin ohjausnäytössä valitaksesi ohjaustoiminnon (seuraava/edellinen,
toisto/tauko), vahvista valinta sitten pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
Liikkumattomuustilassa voit määrittää yksityiskohtaisempia asetuksia sovellukseen.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS
A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja
ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet
sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan.
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne
vahingoita ympäristöä.
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa.
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-160 on direktiivin 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/
Käyttötaajuusalue:
Maks. lähtöteho:
Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

