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Säkerhetsanvisningar 

 

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du 

använder produkten för första gången och behåll 

anvisningarna för framtida referens. 

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom 

räckhåll för barn. 

2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av 

litiumpolymer. 

3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även 

till att husdjur inte kan tugga på eller svälja 

produkten. 

4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är 

från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. 

Temperaturer över och under dessa 

temperaturer kan påverka funktionen. 

5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör 

elektroniken på insidan av produkten kan du få 

en elektrisk stöt. Reparationer och service får 

endast utföras av kvalificerad personal. 

6. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller 

för hög värme från produkten för att undvika 
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brännskador eller utslag.  

7. Ladda endast med den medföljande USB-

kabeln. 

8. Att använda andra tillbehör än de som levereras 

med produkten kan orsaka onormal 

funktionalitet. 

9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en 

räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala 

kommunikationsavståndet kan variera 

beroende på förekomsten av hinder (människor, 

metallföremål och väggar etc.) eller den 

elektromagnetiska omgivningen. 

10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan 

påverka driften av medicinska elektroniska 

enheter. 

Hämta appen 

Skanna följande QR-kod, hämta och installera appen. 
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Skanna QR-koden och hämta 

 

parning 

Öppna appen och konfigurera din profil. 

Gå till [Enhet], klicka på [Lägg till en ny enhet]. Välj din enhet 

från skanningslistan. 

Du kan se modellnamnet “SW-173” i appen efter parning. 

 

Aktivera och ladda enheten 

Se till att strömmen fungerar normalt innan du börjar använda 

den. Om enhetens batteri är lågt ska du ansluta enheten till 

laddaren. Enheten startar automatiskt (anslut magnetisk USB 

till normal DC-port (5V / 500mA) för att ladda enligt nedan. 
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Smart Watch-funktioner 

Huvudratten 

Det finns 5 huvud urtavlor för ditt val. Tryck länge på 

pekpanelen för att välja.     

 

     
 

Motion 

 

Tryck och håll på träningssidan för att 

starta en ny träningsmätning. 10 

sportlägen är tillgängliga. De senaste 

träningsuppgifterna visas på 

träningssidan. 

  

Pulsmätare 
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Tryck på hjärtfrekvenssidan för att börja 

mäta din hjärtfrekvens. 

 

Blodtrycksmätare 

 

Peka på blodtryckssidan för att börja mäta 

ditt blodtryck. 

 

SpO2/Blodsyreövervakare 

 

Peka på SpO2-sidan för att börja mäta 

din SpO2 / blodsyre. 

 

stat 

 

Den smarta klockan mäter automatiskt 

steg, kalorier och avstånd. Uppmätta 

data synkroniseras med appen. 

Obs: Sportsdata lagrade på klockan 

rensas vid midnatt varje dag. 
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Sömnmonitor 

 

Observera att när du ansluter SW-173 till 

appen, genom att bära smartbandet 

under sömnen, kommer det att mäta din 

sömntid och kvalitet. Mätdata 

synkroniseras med appen och du kan 

kontrollera den i appen. 

 

Stoppur 

 

Tryck på stoppurssidan för att starta 

tidpunkten och tryck på den igen för 

att stoppa tidtagningen. 

 

Väderprognos 

 

Vädersidan visar väderinformation för 

aktuell och nästa dag. 

Den senaste väderinformationen från 

appen kan synkroniseras med klockan 

om klockan är ansluten till appen. 
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Meddelande påminnelse 

 

Klockan kan synkronisera 

inkommande meddelanden från 

Twitter, Facebook, WhatsApp, 

Instagram etc. 

De senaste 5 meddelandena kan 

lagras på klockan. 

Obs! Du kan slå på eller av 

inkommande meddelande i appen. 

 

Uppsättning 

 

Inställningssidan inkluderar 

avstängning, återställning, om enheten 

och APP-nedladdning av QR-kod. 

 

Mer information om användning av smarta klockor i våta 

förhållanden 

Den smarta klockan är vattentålig, vilket innebär att den är 

regnsäker och stänksäker och klarar även den svettigaste 
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träningen. 

Obs: Simma inte med den smarta klockan. Det 

rekommenderas inte att duscha med Smart-klockan, även om 

det inte skadar bandet. Ta bort klockan regelbundet så att din 

hud torkar och andas. När du får ditt armband vått, torka det 

ordentligt innan du sätter på det igen. 

 

Med funktionsknappen och pekskärmen  

Håll funktionsknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på 

enheten, tryck på funktionsknappen för att väcka enheten. 

 

Snabbtitt 

När skärmen är avstängd vrider du bara handleden mot dig så 

tänds skärmen automatiskt. Klockskärmen stängs 

automatiskt av efter att ha varit inaktiv i några sekunder. 

Tryck på huvudratten och skjut åt vänster, du kan snabbt hitta 

tillstånd, hjärtrytm, sömn och träning. 

 

 
Varning! 

-Litiumbatteri invändigt! 

-Öppna inte upp produkten. 

-Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och 
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan 

föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel 

och utelämnanden i handboken. 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER 

A/S 

 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande 

batterier innehåller material, komponenter och ämnen som 

kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad 

elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte 

hanteras korrekt. 
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Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta 

med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen innebär 

att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får 

avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan 

måste avfallshanteras separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina 

förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. 

På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt 

och att de inte skadar miljön. 

 

Alla städer har återvinningsstationer där elektrisk och 

elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in 

kostnadsfritt vid återvinningsstationen, eller hämtas från 

hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska 

förvaltningen i din kommun. 

 

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av 

radioutrustning SW-173 direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga 

texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på 

följande webbadress: www.denver.eu och klicka sedan på 

söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: 
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SW-173. Öppna produktsidan så finns 

radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra 

nedladdningar. 

Driftfrekvensområde: 2402 - 2480 MHz  

Max. uteffekt: 0 dBm 

 

Denver A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften 

denver.eu 

 facebook.com/denver.eu 

 


