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Snabbstartsguide
Modell: Denver SW-160

Översikt

1.
2.
3.
4.

Skärm
Funktionstangenter
Hjärtfrekvenssensor
Ladda plattan

Ladda produkten
1.
2.

Koppla in medföljande laddningskabel i USB-porten på datorn eller i laddaren.
Anslut sedan medföljande magnetladdningsklips till laddningsplattan som finns på
klockans baksida.

Starta/stänga av klockan
Starta
1.

Håll in funktionstangenten för att starta klockan
 Klockans framsida visas.
 Tid och datum synkroniseras automatiskt när klockan är ansluten till din
mobiltelefon via appen (“Denver Life”).

Stänga av
1. Håll in funktionstangenten igen.

Aktivera skärmen
För att spara på batteriet stängs skärmen av när den inte används. För att starta skärmen
vrider du handleden mot dig eller trycker på funktionstangenten.

Ansluta till mobiltelefon via appen
Genom anslutning mellan klockan och mobiltelefonen via appen (“Denver Life”), kan du
synkronisera data mellan klockan och din mobiltelefon och använda fler funktioner som
erbjuds i appen.
Vad du behöver
 Sök och installera appen “Denver Life” från Google Play eller App Store, eller skanna
QR-koden för att installera appen direkt.

För Android
1.
2.
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För iOS

Slå på klockan.
Aktivera Bluetooth på din smartphone.
Starta appen “Denver Life” på din smartphone, och konfigurera din profil i
appinställningarna.
Tryck på “Anslut enhet” i Inställningarna.
Välj “SW-160 smart watch” för att ansluta klockan till mobiltelefonen.
Följ instruktionerna på skärmen för fullständig anslutning.
 Efter lyckad anslutning synkroniseras data mellan den här produkten och
mobiltelefonen.

Använda huvudfunktioner
Alla uppmätta värden som lagrats på klockan kan synkroniseras med appen "Denver Life"
när klockan är ansluten till din mobiltelefon.
Navigera i menyerna
1. Tryck flera gånger på funktionstangenten för att växla mellan menyalternativen.
2. Håll in funktionstangenten för att bekräfta ett val eller aktivera en funktion.
3. Håll in funktionstangentn för att avsluta ett visst läge.

Ändra klockans utseende
När ett klockutseende visas håller du in funktionstangenten för att ändra utseende.

Registrera steg/kalorier/distans
Visar antal steg, brända kalorier och avlagd sträcka.

Sök sport
Du kan öppna fem sportlägen: gång, löpning, cykling, inomhusträning och vandring.



Om du vill avsluta en sport, håller du in funktionstangenten och väljer sedan



Om en sportaktivitet håller på mindre än 1 minut, sparas data inte i produkten.

.

Mät pulsen
Mät din aktuella puls.

Övervakning av vila
Klockan övervakar din vila automatiskt. När du vaknar visar klockan din vilorapport med
total vilotid och sömnkvalitet. Den detaljerade rapporten finns i appen som är ansluten till
klockan.

Larm
Om du konfigurerar och aktiverar larmet i appen och klockan är ansluten till din
mobiltelefon via appen visar klockan larmikonen och vibrerar när larmtiden är slut.
 För att kontrollera larmtiden håller du in funktionstangenten i larmmenyn.

Meddelande
Visar inkommande samtal och nytt meddelande för SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook och
Twitter.
 Håll in funktionstangenten för att visa meddelandeinnehåll.

Kontrollera vädret
Kontrollera väderprognosen om klockan är ansluten till din mobiltelefon via appen.

Andra Funktioner

I den här menyn kan du öppna följande funktioner: stoppklocka, musikkontroll, tyst
påminnelse, find phone, sök programvaruversion för klockan och stäng av klockan.





Använd klockan för att styra musikuppspelning på din mobiltelefon. Se till att klockan
är ansluten till din mobiltelefon via appen. I musikkontrollgränssnittet trycker du
snabbt på funktionstangenten för att välja ett kontrollobjekt ( nästa/föregående,
spela/paus), och sedan håller du in funktionstangenten för att bekräfta valet.
I tyst läge kan du konfigurera fler detaljerade inställningar i appen.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form
av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för
ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns
lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.
Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SW-160
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160
Driftsfrekvensområde:
Maximal utgående ström:
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
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Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

