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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 
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ulottuvilta, jotta vältät 
niiden pureskelun ja 
nielemisen. 
4. Tuotteen käyttö- ja 
varastointilämpötila on -5 
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. 
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6. Älä käytä vedessä yli 2 
metrin syvyydessä! 
7. Poista 
aktiivisuusranneke, jos se 
vuotaa tai kuumenee liikaa, 
jotta vältät palovammat tai 
ihottumat.  
8. Lataa vain mukana 
tulevalla USB-johdolla. 
9. Muiden lisävarusteiden 
käyttäminen kuin tuotteen 
kanssa toimitettujen voi 
aiheuttaa epänormaalia 
toimintaa. 
10. Langaton 
Bluetooth-tekniikka toimii 
10 metrin (30 jalan) 
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kantaman sisällä. Suurin 
tiedonsiirtoetäisyys voi 
vaihdella esteiden (ihmiset, 
metalliesineet, seinät jne.) 
takia tai 
sähkömagneettisen 
ympäristön vuoksi. 
11. Bluetooth-laitteen 
säteilemät mikroaallot 
voivat vaikuttaa 
elektronisten 
lääkinnällisten laitteiden 
toimintaan. 
 

1. Pikaopas 
Yleiskatsaus
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1. Kosketusnäyttö 
2. Virtanappi 
3. Sykeanturi 
4. Latauslevy 
5. Lämpösensori 
6. Veren happianturi 
7. Urheilutilan painike 
 
Älykello ladataan kytkemällä 
USB-johdon latausklipsi 
älykellon takana olevaan 
latauslevyyn. Jos kytkentä 
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on onnistunut, latauskuvake 
ilmestyy näytölle. 

 
 

Denver Smart Life 
Plus-sovelluksen 
asentaminen puhelimeen 
Hae ja asenna ”Denver 
Smart Life Plus”-sovellus 
Google Playstä tai App 
Storesta. Voit myös asentaa 
sovelluksen skannaamalla 
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seuraavan QR-koodin.  

 
 

Älykellon yhdistäminen 
puhelimeen 
1. Ota Bluetooth käyttöön 
älypuhelimessasi. 
2. Avaa 
älypuhelimesi ”Denver Smart 
Life Plus”; aseta profiilisi 
Asetuksissa. 
3. Napauta Asetuksissa 
Yhdistä älykello. 
4. Valitse älykellosi ja liitä se 
älypuhelimeesi. 
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Älykellon yhteyden 
purkaminen 
matkapuhelimen kanssa 
1. Avaa 
älypuhelimesi ”Denver 
Smart Life Plus”. 
2. Napauta 
Asetuksissa ”Irrota 
älykello”. 
3. Irrota älykellosi 
iPhonesta 
napsauttamalla ”Irrota 
älykello” kohdassa ”Denver 
Smart Life Plus Settings” ja 
siirtymällä sitten iPhonen 
asetusten 
kohtaan ”Bluetooth” 
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kohtaan ”Unohda tämä 
laite”. 
 
Käytön esittely 
⚫ Voit nostaa kättäsi tai 

painaa virtanappi 
sytyttääksesi näytön. 

⚫ Paina kellotaulun 
näyttöä ja pidä sitä 
painettuna, pyyhkäiset 
sitten vasemmalle vai 
oikealle kellotaulun 
vaihtamiseksi. 

⚫ Paina virtanappi ja pidä 
sitä painettuna 
älykellon virran 
kytkemiseksi päälle, kun 
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sen virta on pois päältä. 
 

2. Käyttöohje 
⚫ Päälle kytkeminen: Paina 

virtanappi pohjaan 3 
sekunnin ajan. 

⚫ Siirry valikkonäyttöön: 
Pyyhkäise vasemmalle 
valintanäytössä. 

⚫ Valitse toiminto: 
Napauta kuvaketta.  

⚫ Poistu valikosta: 
Pyyhkäise näyttöä 
vasemmalta oikealle. 

⚫ Kellotauluun 
palaaminen: Paina 
lyhyesti virtanappi missä 
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tahansa näytössä. 
⚫ Viestien tarkistaminen: 

Liu'uta vasemmalta 
oikealle valintanäytössä. 

 
Ota huomioon – kaikkia 
tuotteita voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa käyttöoppaan 
virheistä tai puutteista. 

KAIKKI OIKEUDET 
PIDÄTETÄÄN, 

TEKIJÄNOIKEUS DENVER 
A/S 
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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 
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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. 
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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, että 
radiolaitetyyppi SW-351 on 
direktiivin 2014/53/EU 
mukainen. 
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EU-vaatimustenmukaisuusva
kuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla 
seuraavassa 
internetosoitteessa: Mene 
osoitteeseen: 
www.denver.eu ja napsauta 
hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. 
Kirjoita mallinumero: 
SW-351 
Siirry nyt tuotesivulle, 
RED-direktiivi näkyy 
latausten/muiden latausten 
alla. 
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Käyttötaajuusalue: 
2.402GHz—2.480GHz 
Maks. lähtöteho: 3.3dBm 
Varoitus litiumakku sisällä 
 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup  
Tanska 
www.facebook.com/denver.e
u 
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