Versie: 2018-09-25

Snelstartgids
Model: Denver SW-160

Overzicht

1.
2.
3.
4.

Scherm
Functietoetsen
Hartslagsensor
Laadcontact

Het product opladen
1.
2.

Steek de meegeleverde laadkabel in de USB-poort van uw computer of
netvoedingslader.
Sluit de meegeleverde magnetische laadklem vervolgens aan op het laadcontact
op de achterzijde van het horloge.

Het horloge in-/uitschakelen
Inschakelen
1. Houd de functietoets ingedrukt om het horloge in te schakelen.
 De wijzerplaat wordt weergegeven.
 De tijd en datum worden automatisch gesynchroniseerd wanneer het
horloge via de app (“Denver Life”) wordt verbonden met uw mobiele
telefoon.
Uitschakelen
1. Houd de functietoets nogmaals ingedrukt.

Wekscherm
De display schakelt uit wanneer niet in gebruik om batterij-energie te besparen. Draai uw
pols naar uw lichaam toe of druk op de functietoets om de display in te schakelen.

De mobiele telefoon via de App verbinden
U kunt gegevens tussen het horloge en uw mobiele telefoon synchroniseren en van de
extra eigenschappen aangeboden in de app genieten door het horloge met uw mobiele
telefoon te verbinden via de app (“Denver Life”).
Wat u nodig hebt
 Zoek naar en installeer de app “Denver Life” via Google Play of App Store of scan de
QR-code om de app direct te installeren.

Voor Android
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Voor iOS

Schakel het horloge in.
Activer de Bluetooth-functie op uw smartphone.
Start de app “Denver Life” op uw smartphone en stel uw profiel in de
app-instellingen in.
Druk op “Apparaat verbinden” in de Instellingen.
Selecteer “SW-160 smart watch” om het horloge met de mobiele telefoon te
verbinden.
Volg de instructies op het scherm om de verbinding volledig tot stand te brengen.
 De gegevens tussen dit product en de mobiele telefoon zullen na een
geslaagde verbinding worden gesynchroniseerd.

De hoofdfuncties gebruiken
Alle gemeten waarde opgeslagen op het horloge kunnen met de app "Denver Life"
worden gesynchroniseerd wanneer het horloge verbonden is met uw mobiele telefoon.
De menu's navigeren
1. Druk meerdere keren op de functietoets om de menu-opties te doorlopen.

2.
3.

Houd de functietoets ingedrukt om een selectie te bevestigen of een functie te
activeren.
Houd de functietoets ingedrukt om een bepaalde modus te verlaten.

Van wijzerplaat wisselen
Wanneer er een wijzerplaat wordt weergegeven, dan kunt u de functietoets ingedrukt
houden om van wijzerplaat te wisselen.

Stappen/calorieën/afstand registreren
Toont genomen stappen, verbrandde calorieën en gelopen afstand.

Sportactiviteiten bijhouden
U kunt vijf sportmodi openen: lopen, joggen, fietsen, binnenactiviteiten en wandelen.



Houd de functietoets ingedrukt en selecteer vervolgens



te eindigen.
Als een sportactiviteit korter dan 1 minuut duurt, dan worden de gegevens niet op
het product opgeslagen.

Hartslag meten
Uw huidige hartslag meten.

om een sportactiviteit

Slaapcontrole
Het horloge controleert uw slaap automatisch. Wanneer u wakker wordt, dan toont het
horloge uw slaaprapport met de totale slaaptijd en slaapkwaliteit. Het gedetailleerde
rapport is in de app te vinden die verbonden is met het horloge.

Alarm
Als u een alarm instelt en activeert in de app, en het horloge is via de app verbonden met
uw mobiele telefoon, dan zal de horloge het alarmicoontje weergeven en beginnen te
vibreren wanneer de alarmtijd wordt bereikt.
 Houd de functie in het alarmmenu ingedrukt om de alarmtijd te controleren.

Bericht
Toont inkomende oproepen en nieuwe berichten voor SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook
en Twitter.
 Houd de functietoets ingedrukt om de notificaties weer te geven.

Het weer controleren
U kunt hier de weersvoorspelling controleren als het horloge via de app verbonden is met uw
mobiele telefoon.

Overige functies
U hebt in dit menu toegang tot de volgende functies: stopwatch, muziekbediening,
inactiviteitsherinnering, telefoon vinden, de SW-versie van het horloge controleren en
het horloge uitschakelen.





Gebruik het horloge om de muziekweergave op uw mobiele telefoon te bedienen.
Zorg ervoor dat het horloge verbonden is met uw mobiele telefoon via de app. Druk
in de muziekinterface kort op de functietoets om een bedieningsoptie te selecteren
(volgende/vorige, start/pauze) en houd de functietoets vervolgens ingedrukt om de
selectie te bevestigen.
U kunt in de inactiviteitsmodus meer gedetailleerde instellingen instellen in de app.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een
doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de
gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen
dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar
gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een
geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het
gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de
wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SW-160 conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/
Frequentie bereik:
Totaal vermogen:
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