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1. Pikaopas 
Yleiskatsaus 

 
1. Kosketusnäyttö 
2. Toimintopainike 
3. Sykeanturi 
4. Latauslevy 
5. Lämpösensori 
 
Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi älykellon 
takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä on onnistunut, 
latauskuvake ilmestyy näytölle. 
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Denver Smart Life-sovelluksen asentaminen puhelimeen 
Hae ja asenna ”Denver Smart Life”-sovellus Google Playstä tai App 
Storesta. Voit myös asentaa sovelluksen skannaamalla seuraavan 
QR-koodin. 
 

  
Android iOS 

 
Älykellon yhdistäminen puhelimeen 
1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi. 
2. Avaa älypuhelimen ”Denver Smart Life”-sovellus ja täytä sitten 

kaikki pyydetyt tiedot ”Asetukset”-valikossa. 
3. Napauta ”Yhdistä laite” valikossa ”Asetukset”. 
4. Valitse älykellon kuvake yhteyden luomista varten. 
5. Yhdistä laite puhelimen kanssa valitsemalla sen nimi. 
 
Älykellon yhteyden purkaminen matkapuhelimen kanssa 
1. Avaa älypuhelimen ”Denver Smart Life”-sovellus. 
2. Napauta ”Katkaise laiteyhteys” valikossa ”Asetukset” ja 

vahvista napauttamalla ”OK”. 
3. Älypuhelimen yhteys iPhonen kanssa katkaistaan 

napsauttamalla ”Denver Smart 
Life”-sovelluksen ”Asetukset”-valikon kohtaa ”Katkaise 
laiteyhteys”, sitten käyttämällä ja valitsemalla 
vaihtoehto ”Unohda tämä laite”. 
 

Käytön esittely 
 Kytke näyttö päälle nostamalla käsi tai painamalla 
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toimintonäppäintä. 
 Paina kellotaulun näyttöä ja pidä sitä painettuna, pyyhkäiset 

sitten vasemmalle tai oikealle kellotaulun vaihtamiseksi. 
 Paina toimintopainiketta ja pidä sitä painettuna älykellon virran 

kytkemiseksi päälle, kun sen virta on pois päältä. 
 

2. Käyttöohje 
 Päälle kytkeminen: Paina toimintopainiketta pohjaan 3 

sekunnin ajan. 
 Siirry valikkonäyttöön: Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle 

kellotaulun näytössä. 
 Valitse toiminto: Pyyhkäise ylös/alas tai oikealle/vasemmalle 

kellotaulussa ja napauta kuvaketta. 
 Vahvista: Napauta kuvaketta.  
 Poistu valikosta: Pyyhkäise näyttöä vasemmalta oikealle. 
 Kellotauluun palaaminen: Paina lyhyesti toimintopainiketta 

missä tahansa näytössä. 
 Viestien tarkistaminen: Liu'uta alhaalta ylös kellotaulun 

näytössä. 
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3. Valikon navigointi 

  
Kun älykellon virta on päällä, kellotaulun näyttö näkyy. 

 
 
1. Kun kellotaulun näyttö on näkyvissä: 
Valikkonäyttöihin siirtyminen 
a. Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle näytössä siirtyäksesi 

valikkonäyttöihin.  
b. Liu'uta ylös ja alas tai oikealle ja vasemmalle vaihtaaksesi 

valikkunäyttöjä. 
c. Siirry alivalikkoon napauttamalla kuvaketta. Palaa edelliseen 

valikkoon pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle. 
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2. Viestien pikanäyttöön siirtyminen 
Pyyhkäise valintapaneelin alhaalta ylöspäin. 

 
 
3. Muille pikanäytöille siirtyminen 
Pyyhkäise ylös ja alas kellotaulun näytössä. 

 
 

4. Toiminnot 
Kellotaulun näyttö 

 

Voit siirtyä kellotaulun näyttöön nopeasti painamalla 
toimintopainiketta. 
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Jos haluat vaihtaa älykellosi kellotaulua, paina kellotaulua ja pidä 
sitä painettuna 3 sekunnin ajan, pyyhkäise sitten vasemmalle tai 
oikealle käydäksesi läpi eri kellotauluja ja valitse haluamasi. 
 
Pikatoiminto 

 
 
 Näytön kirkkaus 
Napauttamalla kirkkauden kuvaketta voit säätää(+/-) näytön 
kirkkautta. 
 
 Etsi puhelin 
Jos älykello on liitetty Denver Smart Life -sovellukseen, voit löytää 
puhelimesi napauttamalla tätä kuvaketta ja puhelin soi. 
 
 Sammuttaa 
Voit sammuttaa älykellon napauttamalla tätä kuvaketta. 
 
 Järjestelmä 
Voit tarkistaa älykellosi järjestelmän napauttamalla tätä 
kuvaketta. 
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Liikunta  

 

Siirry liikuntatilaan napauttamalla urheilukuvaketta. Älykellossa 
on 6 liikuntatilaa: kävely, juoksu, pyöräily, käynnissä sisätiloissa, 
vaellus ja uinti. Valitse haluamasi liikuntamuoto ja ala liikkua. 
Älykello tallentaa harjoittelutietosi. 

 
 
Jos haluat päättää liikunnan, pyyhkäise näyttöä oikealle ja 

napauta ”√”kuvaketta lopettaaksesi liikunnan ja tallentaaksesi 
datan. Älykello esittää harjoittelutietosi. Jos olet yhdistänyt 
älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen kanssa Bluetoothin 
kautta, voit lisäksi tarkistaa harjoitteludatasi sovelluksessa. 

 
Huomautus: Jos liikunta-aika on alle 5 minuuttia, dataa ei voi 
tallentaa. 
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Kehon lämpötilan valvonta 

 
Napauta kehon lämpötilakuvaketta seurataksesi nykyistä 
pintalämpötilaa ja kehon lämpötilaa. Poistuaksesi 
kehonlämpötilamonitorista liu'uta näyttöä oikealle. Huomaa – 
tämä ei ole lääkinnällinen laite. Jos olet epävarma, käytä tavallista 
kuumemittaria. Mittaustarkkuus on 0,4 Celsius-astetta. 
 

Sykemittari 

 
Valitse sykkeen kuvake sykkeen nykyinen valvomista varten. 
Sykemittarista poistutaan pyyhkäisemällä näyttöä oikealle. 
Jos olet yhdistänyt älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen 
kanssa Bluetoothin kautta, ja ota “Terveellinen havaitseminen” 
käyttöön sovelluksen lisäasetuksissa, voit lisäksi tarkistaa 
sykedatasi sovelluksessa. 
 
Unimittari 
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Älykello seuraa automaattisesti untasi klo 21.30 ja 11.00 välisenä 
aikana. 
Kun nouset ylös seuraavana päivänä, älykello esittää uniraporttisi 
nukutusta kokonaisajasta, kevyestä ja syvästä unesta. Jos olet 
yhdistänyt älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen kanssa 
Bluetoothin kautta, voit lisäksi tarkistaa yksityiskohtaisemman 
uniraportin sovelluksessa. 
 
Hälytys 

  
Voit asettaa muistutuksia ”Denver Smart Life” -sovelluksessa. Kun 
hälytysaika päättyy, hälytyskuvake aktivoituu ja älykello 
värähtelee. 
 
Ilmoitus 

 
Pyyhkäise kellotaulua alhaalta ylös, niin voit tarkistaa puhelusi, 
tekstiviestisi, QQin, WeChatin, Whatsappin, Facebookin ja 
Twitterin ilmoitukset jne. Viestit poistetaan automaattisesti 
napauttamalla näyttöä. 
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Sää 

 

Jos olet yhdistänyt älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen 
kanssa Bluetoothin kautta, älykello esittää sääennusteen. 
Voit manuaalisesti määrittää kaupungin tai asettaa 
automaattisesti kaupungin ”Denver Smart Life”-sovelluksessa.  
 
Etätallennus 
Tämän toiminnon käyttämiseksi varmista, valitse sovelluksen 
lisäasetuksista ”Ravista ja ota valokuva” ja ravista älykello kolme 
kertaa kädelläsi. Etätallennustoiminnon avulla voit ottaa etänä 
kuvia älykellostasi. 
 
Musiikin toiston hallinta 

 
Siirry musiikin toiston hallinnan käyttöliittymään napauttamalla 
musiikkikuvaketta. 
Voit valita edellisen/seuraavan kappaleen ja toistaa/tauottaa 
musiikin. Musiikin toiston hallinnasta poistutaan pyyhkäisemällä 
näyttöä vasemmalta oikealle. 
 
Lepo 
Siirry Denver Smart Life -sovelluksen ”Asetukset” 
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-kohdan ”Lisäasetukset” -asetukseen asettaaksesi aikavälit 
(minuutit), aloitus- ja lopetusajat. Poistu liu'uttamalla näyttöä 
oikealle. 

 
 
Asetukset 

 

Siirry asetusten valikkoon napauttamalla kuvaketta. 
 
 Etsi puhelin 
Jos älykello on liitetty Denver Smart Life -sovellukseen, voit löytää 
puhelimesi napauttamalla tätä kuvaketta ja puhelin soi. 
 
 Kellotaulun näyttö 
Napauta kuvaketta ja liu'uta sitten vasemmalle tai oikealle 
siirtyäksesi kellon eri puolien läpi ja valitaksesi haluamasi. 
 
 Näytön kirkkaus 
Napauttamalla kirkkauden kuvaketta voit säätää(+/-) näytön 
kirkkautta. 
 
 Järjestelmä 
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Voit tarkistaa älykellosi järjestelmän napauttamalla tätä 
kuvaketta. 
 
 Kieli 
Voit asettaa kielen täällä. 
 
 Sammuttaa 
Voit sammuttaa älykellon napauttamalla tätä kuvaketta. 
 
 Nollaa 
Voit nollata älykellon napauttamalla tätä kuvaketta. 
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

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. 

 
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, joihin sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta 
edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin 
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keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja 
saat kuntasi tekniseltä osastolta. 

 
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-163 on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on 
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: 
www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SW-163 
Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden 
latausten alla. 
 
Käyttötaajuusalue: 2.402GHz—2.480GHz 
Maks. lähtöteho: 4.0dBm 
Varoitus litiumakku sisällä 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 
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