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Turvallisuustiedot 
 
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen 
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä 
tarpeita varten. 

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten 
ulottuvilta. 

2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on 
litiumpolymeeriakku. 

3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten 
ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja 
nielemisen. 

4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 
celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän 
lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi 
vaikuttaa toimintaan. 

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien 
sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa 
sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata 
tai huoltaa laitetta. 

6. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai 
kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai 
ihottumat.  

7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla. 
8. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin 

tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa 
epänormaalia toimintaa. 

9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin 
(30 jalan) kantaman sisällä. Suurin 
tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden 
(ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai 
sähkömagneettisen ympäristön vuoksi. 

10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat 
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden 
toimintaan. 
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Lataa sovellus 

Lue seuraava QR-koodi, lataa ja asenna sovellus. 
 

 

Lue QR-koodi ja lataa 
 

Pariliitos 
Avaa sovellus ja määritä profiilisi. 
Siirry kohtaan [Laite], napsauta [Lisää uusi laite]. Valitse laite 
skannausluettelosta. 
Parin muodostamisen jälkeen näet sovelluksen mallinimen 
SW-173. 
 

Aktivoi ja lataa laite 

Varmista, että virta toimii normaalisti ennen ensimmäistä 
käyttöä. Jos laitteen akussa on vähän virtaa, kytke laite 
laturiin. Laite käynnistyy automaattisesti (kytke magneetti 
USB normaaliin DC-porttiin (5 V / 500 mA) lataamista varten 
alla esitetyllä tavalla. 
 

Älykellon ominaisuudet 

Päävalitsimet 

Vaihtoehtoosi on 5 päävalitsinta. Paina pitkään 

kosketuspaneelia valitaksesi. 
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Fyysinen harjoitus 

 

Aloita uusi harjoitusmittaus pitämällä 
liikuntasivua painettuna. 10 
urheilutilaa on käytettävissä. 
Viimeiset harjoitustiedot näytetään 
harjoitussivulla. 

  
Sykemittari 

 

Aloita sykkeen mittaaminen 
koskettamalla sykesivua. 

 
Verenpainemittari 

 

Aloita verenpaineen mittaaminen 
koskettamalla verenpainesivua. 

 
SpO2 / veren happimonitori 

 

Aloita SpO2 / verihapen mittaus 
koskettamalla SpO2-sivua. 

 
Osavaltio 

 

Älykello mittaa automaattisesti vaiheet, 
kalorit ja etäisyyden. Mitatut tiedot 
synkronoidaan sovellukseen. 

Huomaa: Kelloon tallennetut 
urheilutiedot tyhjennetään joka päivä 
keskiyöllä. 
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Unimonitori 

 

Huomaa, että kun olet liittänyt SW-173: n 

sovellukseen, pukeutumalla älykaistalla 

unen aikana, se mittaa uniaikaa ja laatua. 

Mitatut tiedot synkronoidaan 

 sovellukseen ja voit tarkistaa ne 

 sovelluksessa. 

 

Sekuntikello 

 

Aloita ajoitus koskettamalla 
sekuntikellosivua ja lopeta ajoitus 
painamalla sitä uudelleen. 

 
Sääennuste 

 

Sääsivu näyttää nykyisen ja 
seuraava päivä. 
Sovelluksen uusimmat säätiedot 
voidaan synkronoida kelloon, jos kello 
on kytketty sovellukseen. 

 
Viestimuistutus 

 

Kello voi synkronoida saapuvat 
ilmoitukset Twitteristä, Facebookista, 
WhatsAppista, Instagramista jne. 

Viimeisimmät 5 viestiä voidaan 
tallentaa kelloon. 

Huomaa: Voit kytkeä saapuvan 
ilmoituksen päälle tai pois päältä 
sovelluksessa. 

 
Aseta 

 

Asetussivu sisältää laitteen virran 

katkaisun, nollaamisen, sovelluksen 
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lataamisen QR-koodin. 

 

Lisätietoja älykellon käytöstä märissä olosuhteissa 

Älykello on vedenpitävä, mikä tarkoittaa sitä, että se on 

sateenkestävä ja roiskevesisuojattu ja se kestää jopa kaikkein 

sulavinta harjoittelua. 

Huomaa: Älä ui älykellon kanssa. Smart-kellolla ei suositella 

suihkua, vaikka se ei vahingoita yhtyettä. Poista kello 

säännöllisesti, jotta ihosi kuivuu ja hengittää. Aina kun kastat 

rannekkeen, kuivaa se huolellisesti ennen kuin asetat sen 

takaisin. 

 

Toimintopainikkeen ja kosketusnäytön käyttäminen 

Käynnistä laite pitämällä toimintopainiketta painettuna 3 
sekunnin ajan, herätä laite painamalla toimintopainiketta. 

 

Vilkaisu 

Kun näyttö sammutetaan, käännä vain ranteesi itseäsi kohti, 
jolloin näyttö syttyy automaattisesti. Kellonäyttö sammuu 
automaattisesti muutaman sekunnin ajan. 
Napauta päävalitsinta ja liu'uta vasemmalle. Löydät tila-, 
sydämen-, lepo- ja liikuntatoiminnon nopeasti. 
 
 

Varoitus! 
-Sisältää litiumakun! 
-Älä avaa tuotetta! 
-Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle 
auringonpaisteelle! 
-Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, 
alkuperäistä sovitinta! 
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman 

erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan 

virheistä tai puutteista. 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER 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. 
 
Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty 
roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. 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, joihin 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä 
maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai 
muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. 
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 
Denver A/S vakuuttaa, SW-173 direktiivin 2014/53/EU 

mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

www.denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 

yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SW-173. Siirry nyt 

tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten 

alla. 

Käyttötaajuusalue: 2402 - 2480 MHz  

Maks. lähtöteho: 0 dBm 

 
Denver A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften 

denver.eu 

 facebook.com/denver.eu 

 


