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Visa försiktighet - läs noggrant!

• Försök inte öppna din smarta klocka.
• Utsätt den inte för vatten eller hög luftfuktighet. Den smarta klockan är 

inte vattentät.
• Ladda endast med den medföljande laddningskabeln som ingår i detta 

paket.
• Försök inte att byta ut batteriet på smartwatch själv. Batteriet kan skadas 

vilket kan orsaka överhettning och personskada. Litiumbatteriet ska 
endast byta ut av en behörig tekniker och ska återvinnas eller kasseras på 
korrekt sätt.

• För att undvika att skada den smarta klockan ska den inte placeras nära 
vatten som vaser, fyllda handfat, badkar etc.

• Om du använder en dator för att ladda den smarta klockan (via USB-
porten), ska du se till att datorn är påslagen. Om den går in i viloläge, 
kommer den att sluta laddas.

• Det är också möjligt att använda USB-laddaren för t.ex. smarta telefoner 
och surfplatta. Om du använder den, ska du se till att du läser 
säkerhetsanvisningarna för den särskilda adaptern.

• Korrekt kassering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna 
produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom 
hela EU. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig 
avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar 
återanvändning av naturliga resurser. För att återlämna kasserad produkt, 
vänligen vänd till kommunens avfallshantering, eller kontakta försäljaren.

• Observera att hjärtfrekvenssensorn i denna smarta klocka är inte en 
medicinsk enhet och ska inte användas för detta ändamål. Om du har ett 
tillstånd där du eller din läkare vill övervaka din hjärtfrekvens, ska du 
istället använda en professionell medicinsk apparat. Denna smarta 
telefons hjärtfrekvenssensor är avsedd för användning när du sportar och 
är aktiv.
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• Kontakta din läkare innan användning, om du har en pacemaker eller 
andra saker som kan påverkas genom att använda den optiska 
hjärtfrekvenssensorn.

Grattis till din nya DENVER SW-450 Smartwatch. Klockan har många 
smarta funktioner, så vi föreslår att du tar några minuter och läser den här 
korta handboken.
Huvudfunktioner：

• Smarta klockan med Bluetooth och hjärtfrekvenssensor
• Multisportläge (springa, gå, inomhuslöpning och spårlöpning )
• Fökj din sportprestanda, få hjärtfrekvensen visad
• Använd den som stegräknare för att följa dina dagliga steg och 

sömnkvaliteten
• Synkronisera telefonboken och svara eller avvisa samtal direkt på klockan
• Visa SMS, e-postmeddelanden, kalenderhändelser och sociala 

mediaaktiviter
• Uppspelning av musik med fjärrkontrollen och fånga foton med den 

smarta telefonen
• 200mah litiumpolymerbatteri med 5 dygns standbytid
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• Kompatibel med iOS7 eller senare och Android 4.4 och senare

Översikt
Smart klocka
1. Pekskärm
2. Strömknapp
3. Högtalare
4. Hjärtfrekvenssensor
5. MIKROFON
6. Laddningsterminaler för de fjäderbelastade kontaktstiften

Laddar
Om du använder en nätadapter (medföljer inte) är adapterns ström: 5V 
500mA.
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Det tar 2 timmar att ladda Smartwatch helt. Följ instruktionerna nedan för 
att ladda.
1. Kontrollera att de fjäderbelastade kontaktstiften på kabelns passar in 

på laddningsterminalerna på den smarta 
klockans baksida.

2. Anslut USB-kabelns stora ände till en strömkälla

Laddar när strömmen är avstängd och är påslagen

Bruksanvisning
Slå på: Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder

• Gå till huvudmenyn: Dra från höger till vänster i gränssnittet för klockans 
urtavla

• Växla till huvudmeny: Dra upp/ner
• Bekräfta: Tryck på ikonen
• Avsluta: Dra från vänster till höger
• Återgå till gränssnittet för klockans urtavla:  Kort tryck på strömknappen 

på alla gränssnitt
• Kontrollera  meddelanden:  Dra från vänster  till  höger  i  gränssnittet  för 

klockans urtavla
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• Växla undermeny/snabbval: Dra upp/ner
• Stäng av: Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder

När du slår på den smarta klockan ser du klockans urtavla.

Dra åt vänster för att komma in i sportläge, åt höger för att komma in i 
meddelandeläge ,uppåt för åtkomst till inställningarna och ner för att 
komma in på skärmen för aktivitetsinformation.

Om du ansluter fler urtavlor i inställningarna, kan du komma åt dem också 
genom att dra antingen upp/ner eller vänster/höger.

Para ihop med smart telefon
Mobiltelefonens krav: Android 4.4 och senare, iOS7.0 och senare

Sök efter och ladda ner appen som heter: DENVER SW-450 från Google-
spelbutik eller appbutiken för Apple.
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1. Aktivera Bluetooth på din smarta telefon

2. Öppna DENVER SW-450 appen på din smarta telefon. Upprätta din 
din profil på Inställningar.

3. Tryck på “Anslut den smarta klockan”. Välj namnet på din smarta 
klocka (eller den smarta klockan_LE namn på iPhone) i förteckningen 
över enheter för anslutning.

Steg 2: Ihopparning av ringfunktion (Endast för iPhone)

Gå till för iPhone “inställningar” för iPhone → “Bluetooth” och välj 
ett namn för din smarta klocka i listan över enheter för anslutning.

Förklaring till Bluetooth-ikonen

Innebär att Bluetooth 3.0 är ansluten (för att ringa och ta emot samtal med den smarta klockan)

Innebär att Bluetooth 4.0 är ansluten (för aktivitetsdata och synkronisering av meddelanden)

Innebär att Bluetooth3.0 och 4.0 är anslutna

Sportläge
Om du har aktiverat hjärtfrekvensfunktionen, kommer den att spåra din 
hjärtfrekvens när du använder klockan för sportande. Efter avslutad 
aktivitet kan du se denna information i appen.

1. Du kan trycka under ikonen på huvudmenyn för att ta dig in i sportläge.
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2. Multisportläge: med 4 sportlägen enligt nedan.

Skjut upp/ner för att välja det sportläge du vill starta.

Stegräknare
Klockan har inbyggd stegräknare och spårar dina framsteg under dagen. I  
appen kan du ställa in ditt dagliga mål. Du kan också aktivera stillasittande 
larm.
Klockan registrerar även din sömn och ger dig en överblick över din sömn i 
appen (visar hur många timmar av djupvila och lätt sömn du sover)

Röstaktivering
Du kan använda klockan med Siri / Google Talk när du är ansluten till din 
smarta telefon. T.ex. be den att skicka ett SMS, och fråga hur vädret är 
(denna information kommer att visas på din telefon, inte på klockan).

Samtal
Du kan både ringa ett samtal och ta emot samtal själva klockan. Det finns 
inbyggd högtalare och mikrofon. (Observera att du behöver ha telefonen 
inom räckvidd för Bluetooth).
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SMS/meddelanden
Visas på klockan när den är kopplad till din smarta telefonn.

Vi  hoppas  att  du  gillar  din  nya  smarta  klocka.  Om  du  vill  ha  mer 
information hittar du en komplett manual på engelska på vår hemsida.

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.
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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-450 
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-450/

Driftsfrekvensområde: 256MHZ
Maximal utgående ström: 0.56W

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