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Huomautus — lue huolellisesti!

• Älä yritä avata älykelloa.
• Älä altista vedelle tai suurelle kosteudelle. Älykello ei ole vedenpitävä.
• Lataa vain pakkauksen sisältämällä alkuperäisellä latauskaapelilla.
• Älä yritä vaihtaa älykellon akkua itse. Akku voi vaurioitua, mikä voi johtaa 

ylikuumenemiseen ja loukkaantumiseen. Litiumakun saa vaihtaa vain 
osaava ammattilainen, ja se on kierrätettävä tai hävitettävä 
asianmukaisella tavalla.

• Vältä älykellon vioittuminen pitämällä se etäällä vedestä, kuten 
maljakoista, täysinäisistä altaista ja kylpyammeista.

• Jos käytät tietokonetta älykellon lataamiseen (USB-portin kautta), 
varmista, että tietokone on päällä. Jos se siirtyy lepotilaan, lataaminen 
pysähtyy.

• Myös esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin USB-laturia voidaan käyttää. 
Jos käytät sellaista, lue ensin kyseisen sovittimen turvallisuusohjeet.

• Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että 
tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n 
alueella. Kierrättämällä tuotteen vastuullisesti edistät materiaalien 
kestävää uudelleenkäyttöä ja ehkäiset mahdollisia ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita jätteiden valvomaton 
hävittäminen voi aiheuttaa. Palauta käytetty laite keräys- tai 
palautuspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

• Huomaa, että älykellossa oleva sykeanturi ei ole lääketieteellinen 
laite eikä sitä voida käyttää siinä tarkoituksessa. Jos sinulla on sykkeen 
seurantaa edellyttävä sairaus, käytä siihen ammattikäyttöön tarkoitettua 
lääketieteellistä laitetta. Älypuhelimen sykeanturi on tarkoitettu 
käytettäväksi urheilun ja liikkumisen aikana.
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• Ole yhteydessä lääkäriin ennen käyttöä, jos sinulla on 
sydämentahdistin tai jokin muu, mihin optisen sykeanturin käyttö voi 
vaikuttaa.

•
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Onnittelut uuden DENVER SW-450 -älykellon hankinnasta. Tässä kellossa 
on monia älytoimintoja, joten suosittelemme käyttämään muutaman 
minuutin tämän lyhyen oppaan lukemiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Bluetooth-älykello sykeanturilla
• Multi-Sport-tila (juoksu, kävely, sisäjuoksu ja polkujuoksu)
• Seuraa suoritustasoasi, tarkkaile sykettäsi
• Voit käyttää sitä päivittäisen askelmäärän ja unen laadun mittaamiseen
• Synkronoi yhteystietoluettelo ja vastaa puheluihin tai hylkää ne suoraan 

kellon kautta
• Näyttää tekstiviestit, sähköpostiviestit, kalenteritapahtumat ja sosiaalisen 

median tapahtumat
• Musiikin hallinta etänä, kuvan ottaminen älypuhelimella etänä
• 200 mAh:n litiumpolymeeriakku 5 päivän valmiusajalla
• Yhteensopiva iOS7:n ja uudempien tai Android 4.4:n ja uudempien kanssa

Yleiskatsaus

FIN-4



Älykello
1. Kosketusnäyttö 
2. Virtapainike 
3. Kaiutin 
4. Sykeanturi 
5. Mikrofoni 
6. POGO-Pin-latausliittimet 

Lataaminen
• Jos käytät verkkovirtasovitinta (ei toimitettu), sovittimen arvojen on 

oltava: 5 V, 500 mA.
• Älykellon täyteen lataaminen kestää 2 tuntia. Lataa noudattamatta 

seuraavia ohjeita.

1. Varmista, että kaapelilla POGO-pin-liittimet sopivat älykellon 
takaosan latausliittimiin.

2. Kytke USB-kaapelin suurempi pää virtalähteeseen
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Lataus, kun virta on pois päältä       Lataus, kun virta on päällä

Käyttöohje
• Virran kytkeminen päälle: pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia
• Päävalikkoon siirtyminen: pyyhkäise kellotaulussa oikealta vasemmalle
• Päävalikon vaihtaminen: pyyhkäise ylös tai alas
• Vahvistaminen: napauta kuvaketta 
• Poistuminen: pyyhkäise vasemmalta oikealle
• Kellotaulunäyttöön  palaaminen:  paina  kerran  virtapainiketta  missä 

tahansa näytössä
• Ilmoitusten  tarkistaminen:  pyyhkäise  vasemmalta  oikealle 

kellotaulunäytössä
• Alivalikkojen/pikavalintojen vaihtaminen: pyyhkäise ylös tai alas 
• Virran kytkeminen pois päältä: pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia

FIN-6



Kun käynnistät älykellon, näyttöön avautuu kellotaulu.

Siirry urheilutilaan pyyhkäisemällä vasemmalle, ilmoitustilaan 
pyyhkäisemällä oikealle, asetuksiin pyyhkäisemällä ylös ja 
aktiivisuusnäyttöön pyyhkäisemällä alas.

Jos otat käyttöön useampia kellotauluja asetuksista, voit vaihtaa myös 
niihin pyyhkäisemällä joko pysty- tai vaakasuunnassa.

Laiteparin muodostaminen älypuhelimen kanssa
Matkapuhelinvaatimus: Android 4.4 tai uudempi, iOS7.0 tai uudempi

Etsi ja lataa sovellus nimeltä DENVER SW-450 Google Play- tai Apple App 
Store -sovelluskaupasta.

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.

FIN-7



2. Avaa DENVER SW-450 -sovellus älypuhelimellasi ja määritä profiilisi 
sovelluksen asetuksissa.

3. Valitse asetusvalikosta Yhdistä älykello, valitse älykellosi nimi (tai 
älykellon nimi_LE iPhonella) yhdistettävien laitteiden luettelosta.

Vaihe 2: Laiteparin muodostaminen soittotoimintoa varten (vain iPhone)

Valitse iPhonessa Asetukset → Bluetooth ja valitse sitten älykellosi 
nimi yhdistettävien laitteiden luettelosta.

Bluetooth-kuvakkeiden selitykset

Bluetooth 3.0 on yhdistetty (puheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen älykellolla)

Bluetooth 4.0 on yhdistetty (aktiivisuustietojen ja ilmoitusten synkronointiin)

Bluetooth 3.0 ja 4.0 on yhdistetty

Urheilutila
Jos olet ottanut että syketoiminnon käyttöön, kello seuraa sykettäsi 
urheilusuorituksen aikana. Toiminnan päätyttyä näet tiedot sovelluksessa.

1. Voit siirtyä napauttamalla alla olevaa päävalikon kuvaketta.

2. Multi-Sport-tila: sisältää 4 alla esitettyä urheilutilaa.
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Valitse haluamasi urheilutila pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Askelmittari
Kellon  sisäänrakennettu  askelmittari  seuraa  päivittäistä  askelmäärääsi. 
Voit  määrittää  päivittäisen  tavoitteesi  sovelluksessa.  Voit  myös  ottaa 
käyttöön istumishälytyksen.
Kello myös tunnistaa, kun nukut, ja näyttää sovelluksessa yleiskatsauksen 
unestasi (syvän unen ja kevyen unen kesto tunteina).

Ääniohjaus
Voit käyttää kelloa Sirin ja Google Talkin avulla, kun se on yhdistetty 
älypuhelimeesi. Voit esimerkiksi pyytää sitä lähettämään tekstiviestin tai 
näyttämään säätiedot (tiedot näytetään puhelimessa eikä kellossa).

Puhelut
Voit sekä soittaa että vastaanottaa puheluita suoraan kellosta. Siinä on 
sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni. (Huomaa, että puhelimen on oltava 
Bluetooth-kantaman sisäpuolella.)

Tekstiviestit/ilmoitukset
Näytetään kellossa, kun se on yhdistetty älypuhelimeen.

Toivottavasti pidät uudesta älykellostasi. Jos haluat saada lisätietoa, täysi 
käyttöopas on luettavissa verkkosivustollamme.
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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.
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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. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne 
voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-450 on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/

Käyttötaajuusalue: 256MHZ
Maks. lähtöteho: 0.56W

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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