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Forsigtig – læs dette omhyggeligt!
• Forsøg ikke at åbne dit smartwatch.

• Udsæt ikke uret for vand eller fugt. Dit smartwatch er ikke vandtæt.

• Oplad kun uret via det originale ladekabel, der leveres med uret.

• Forsøg ikke selv at udskifte batteriet i dit smartwatch. Du kan 
beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning og personskade. 
Lithium-batteriet skal udskiftes af en kvalificeret tekniker, og batteriet skal 
genanvendes eller bortskaffes på korrekt vis. 

• Undgå at beskadige dit smartwatch ved aldrig at placere det nær 
vand, fx nær fyldte vaser eller håndvaske, badekar osv.

• Hvis du anvender en PC til opladning af dit smartwatch (via USB-
porten), skal du sikre dig, at PC'en er tændt. Hvis PC'en går i dvale, 
afbrydes opladningen. 

• Det er også muligt at anvende en USB-oplader til fx smartphone eller 
tablet. Hvis du benytter denne metode, skal du først læse 
sikkerhedsvejledningen for den benyttede oplader. 

• Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Markeringen på produktet 
angiver, at produktet ikke må bortskaffes med det almindelige 
husholdningsaffald indenfor EU. Undgå skade på miljøet og negativ 
påvirkning af folkesundheden ved ikke at bortskaffe uret på ukontrolleret 
vis, men i stedet bortskaffe/genanvende det på korrekt og bæredygtig 
måde med henblik på bæredygtig genanvendelse af materialerne. Ved 
tilbagelevering af din brugte enhed bør du anvende de dertil oprettede 
kanaler eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. 

• Bemærk, at pulssensoren i dette ur ikke er et medicinsk apparat, og 
dermed ikke kan anvendes til dette formål. Hvis du har en lidelse, som 
kræver, at du eller din læge overvåger din puls, bør du anvende en enhed 
af professionel medicinsk standard i stedet. Pulssensoren i dette 
smartwatch er beregnet til brug under sportsudøvelse og anden aktivitet. 
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• Spørg sin læge inden brugen, hvis du har pacemaker eller andre 
helbredsforhold, der kan blive påvirket ved brug af en optisk pulssensor.

• Tillykke med dit nye DENVER SW-450 Smartwatch. Dette ur har en 
lang række smarte funktioner, så vi anbefaler, at du bruger nogle få 
minutter på at læse denne korte vejledning. 

Hovedfunktioner:

• Bluetooth smartwatch med pulssensor

• Multi-Sportstilstand (løb, gang, indendørsløb og terrænløb)

• Hold styr på dine sportspræstationer, få vist din puls 

• Kan anvendes som skridttæller til optælling af dine daglige antal 
skridt samt til overvågning af søvnkvalitet

• Synkronisering af telefonbog samt besvarelse/afvisning af opkald 
direkte på uret

• Visning af SMS, e-mails, kalender og aktiviteter på sociale medier

• Fjernbetjent musikafspilning, fjernoptagelse af fotos på din 
smartphone

• 200 mAh LiPo-batteri med 5 dages standbytid

• Kompatibel med iOS7 eller nyere samt Android 4.4 og nyere
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• Oversigt
Smartwatch
1. Berøringsfølsom skærm

2. Tænd/slukknap

3. Højttaler

4. Pulssensor 

5. Mikrofon

6. Ladeterminaler til POGO-stik 
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Opladning
Hvis  du  anvender  en  strømforsyning  (tilkøb),  skal  denne  have  en 
ladestrøm på: 5 V, 500 mA. 
Det  tager  2  timer  at  oplade  dit  smartwatch  helt.  Følg  vejledningen 
herunder for at oplade.
1. Sørg for, at POGO-stikkene på kablet berører ladeterminalerne på 
bagsiden af dit smartwatch. 

2. Sæt det store stik på USB-kablet i en strømkilde.

Opladning mens slukket                     Opladning mens tændt
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Anvendelse
• Tænde: Hold tænd/slukknappen inde i 3 sekunder
• Åbne hovedmenuen: Stryg fra højre mod venstre på urskiven
• Skifte hovedmenu: Stryg op/ned
• Bekræfte: Tryk på ikonet
• Afslutte: Stryg fra venstre mod højre
• Gå  tilbage  til  visning  af  uret: Tryk  kort  på  tænd/slukknappen  i 
enhver andet skærm
• Tjekke notifikationer: Stryg fra venstre mod højre på urskiven
• Skifte undermenu/genveje: Stryg op/ned
• Slukke: Hold tænd/slukknappen inde i 3 sekunder

Når du tænder dit smartwatch, vises urskiven.

Stryg mod venstre for at aktivere sportstilstand, stryg mod højre for 
notifikationer, stryg opad for at åbne indstillingerne, og stryg nedad for at 
aktivere infoskærmen. 

Hvis du tilslutter flere skiver i indstillingerne, kan du desuden stryge hen 
til disse ved at stryge enten op/ned eller venstre/højre.
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Parring med en smartphone
Krav til mobiltelefon: Android 4.4 eller nyere, iOS7.0 eller nyere

Søg efter, og download appen: DENVER SW-450 fra Google Play eller 
Apple Appstore. 

1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.

2. Åbn appen DENVER SW-450 på din smartphone, og opsæt din profil i 
Indstillingerne.

3. Tryk på “Connect Smart Watch” (tilslut smartwatch) i Indstillingerne, 
vælg navnet på dit smartwatch (eller navnet på dit smartwatch_LE 
på iPhone) på listen over tilgængelige enheder.

Trin 2: Parring til opkaldsfunktion (Kun iPhone) 

Gå ind i iPhone “Indstillinger”→”Bluetooth”, og vælg navnet på dit 
smartwatch på listen over tilgængelige enheder.

Oversigt over Bluetooth-ikoner

Betyder, at Bluetooth 3.0 er tilsluttet (til ind- og udgående opkald via dit smartwatch)
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Betyder, at Bluetooth 4.0 er tilsluttet (til synkronisering af aktivitetsdata og notifikationer)

Betyder, at Bluetooth 3.0 & 4.0 er tilsluttet

Sportstilstand
Hvis du har slået pulsfunktion til, når uret anvendes til sport, vil det holde 
øje med din puls. Efter aktiviteten kan du se disse oplysninger i appen. 

1. Du kan trykke på ikonerne herunder i  hovedmenuen for  at  aktivere 
sportstilstand.

2. Multi-Sportstilstand: med 4 sportstilstande, som vist herunder.

Stryg op/ned for at vælge den sportstilstand, du vil starte.

Skridttæller
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Uret har indbygget skridttæller, og det kan registrere det antal skridt, du 
tager dagen igennem. I appen kan du indsætte dit daglige mål.  Du kan 
også slå stillesidningsalarmen til. 
Uret registrerer desuden din søvn, og det giver dig en oversigt over dit 
søvnmønster i appen (det viser, hvor mange timers dyb og let søvn, du har 
fået).

Stemmeaktivering
Du kan anvende uret med Siri/Google talk, når det er forbundet til din 
smartphone. Du kan fx bede uret om at sende en SMS, spørge om 
vejrudsigten (disse oplysninger vises på din telefon, ikke på uret). 

Opkald
Du kan både foretage opkald og modtage opkald på selve uret. Uret 
indeholder både højttaler og mikrofon. (bemærk, at din telefon skal være 
indenfor Bluetooth-rækkevidde).

SMS/notifikationer
Vises på uret, når det er parret med din smartphone. 

Vi håber, du vil blive glad for dit nye smartwatch. Hvis du ønsker 
yderligere oplysninger, kan du hente den fulde engelsksprogede manual 
på vores websted. 
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående 
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de 
ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at 
batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke 
unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret 
elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres 
af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver 
afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.

.
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Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SW-450 er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/

Driftsfrekvensområde: 256MHZ
Maksimal udgangseffekt: 0.56W

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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