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Sikkerhetsinformasjon 
 
Les 
sikkerhetsinstruksjonene 
grundig før produktet 
brukes for første gang. 
Behold instruksjonene for 
fremtidig referanse. 
 
1. Produktet er ikke et 
leketøy. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. 
2. Advarsel: Dette 
produktet inkluderer Litium 
polymer-batteri. 
3. Hold produktet utenfor 
rekkevidden til barn og dyr, 
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for å unngå tygging og 
svelging. 
4. Produktets betjenings- 
og 
oppbevaringstemperatur er 
fra -5 grader celsius til 40 
grader celsius. Bruk under 
og over denne 
temperaturen kan påvirke 
funksjonaliteten. 
5. Produktet skal aldri 
åpnes. Berøring av 
elektronikken på innsiden 
kan forårsake elektrisk støt. 
Reparasjon eller service må 
kun utføres av kvalifisert 
personell. 
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6. Ikke bruk i vanndybder 
under 2 meters! 
7. Fjern smartklokken i 
tilfelle lekkasje eller 
omfattende varme fra 
produktet, for å unngå 
brannskader eller utslett.  
8. Lade kun med den 
leverte USB-kabelen. 
9. Bruk av annet tilbehør 
enn det som er levert med 
produktet kan forårsake 
unormal funksjonalitet. 
10. Trådløs 
Bluetooth-teknologi 
betjenes innenfor en 
rekkevidde på omtrent 10 
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m (30 fot). Maksimal 
kommunikasjonsavstand 
kan avhenge av hindringer 
(mennesker, 
metallgjenstander, vegger 
osv.) eller det 
elektromagnetisk miljøet. 
11. Mikrobølger som avgis 
fra en Bluetooth-enhet kan 
påvirke driften til 
elektroniske medisinske 
enheter. 
 
1. Hurtigstartveiledning 
Oversikt
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1. Berøringsskjerm 
2. Strøm på-knappen 
3. Pulssensor 
4. Ladeplate 
5. Temperatur sensor 
6. Blod oksygen sensor 
7. Sportmodus-knapp 
 
For å lade smartklokken, 
koble til USB-kabelens 
ladeklype til ladeplaten på 
baksiden av smartklokken. 
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Hvis den er koblet til 
ordentlig, vil skjermen vise 
et lade-ikon. 

 
 

Installere Denver Smart Life 
Plus appen på mobiltelefonen 
Gå inn på Google Play eller 
App Store og søk etter og 
installer “Denver Smart Life 
Plus” appen. Du kan også 
skanne følgende QR kode for 
å installere appen 
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automatisk.  

 
 

Koble smartklokken til 
telefonen 
1. Aktiver Bluetooth på 
smarttelefonen. 
2. Åpne “Denver Smart Life 
Plus” på smarttelefonen din; 
angi profilen din i 
Innstillinger. 
3. Trykk på "Connect 
Smartwatch" i Innstillinger. 
4. Velg smartklokken din og 
koble den til 
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smarttelefonen. 
 
Koble smartklokken fra 
telefonen 
1. Åpne "Denver Smart Life 
Plus" på smarttelefonen. 
2. Trykk på "Koble fra 
smartklokke" i Innstillinger. 
3. For å koble fra 
smartklokken din med en 
iPhone, vennligst klikk 
"Koble fra Smartwatch" i 
"Denver Smart Life 
Plus-innstillinger", og gå 
deretter til "Bluetooth" i 
iPhone-innstillingene for å 
"Glem denne enheten". 
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Innledende bruksinstrukser 
⚫ For å slå på skjermen 

kan du enten heve 
hånden eller trykke på 
strøm på-knappen. 

⚫ Trykk på urskiven og 
hold nede, og sveip mot 
venstre eller høyre for å 
bytte urskive. 

⚫ Trykk på strøm 
på-knappen på 
smartklokken og hold 
den nede når klokken er 
slått av. 
 

2. Slik bruker du enheten 
⚫ Slå på: Trykk på strøm 
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på-knappen og hold den 
nede i 3 sekunder. 

⚫ Gå til menyskjermen: 
Sveip venstre på klokkens 
urskive. 

⚫ Velg en funksjon: Klikk på 
ikonet.  

⚫ Gå ut av menyen: Sveip 
skjermen fra venstre mot 
høyre. 

⚫ Gå tilbake til 
klokkeskjermen: Kort 
trykk på en strøm 
på-knappen i hvilken som 
helst skjerm.   

⚫ Sjekke meldinger: Sveip 
fra venstre til høyre på 
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klokkens urskive. 
 

Vennligst merk at vi kan 
gjøre endringer på alle våre 
produkter uten forvarsel. Vi 
tar forbehold om 
eventuelle feil og mangler i 
denne manualen. 

MED ENERETT, 
OPPHAVSRETT DENVER 

A/S 

   

 
Elektrisk og elektronisk 
utstyr og batterier 
inneholder materialer, 
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komponenter og stoffer 
som kan være farlige for 
helsen og miljøet hvis 
avfallet (kasserte elektriske 
og elektroniske produkter 
og batterier) ikke håndteres 
riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk 
utstyr og batterier er 
merket med en søppelbøtte 
med kryss over, se nedenfor. 
Dette symbolet betyr at 
elektrisk og elektronisk 
utstyr og batterier ikke må 
kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men 
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skal avhendes separat. 
 

Som sluttbruker er det 
viktig at du sender inn dine 
brukte batterier til korrekt 
avfallsordning. På denne 
måten sikrer du at 
batteriene blir resirkulert i 
henhold til lovverket, og 
ikke skader miljøet. 

 
Alle byer har egne systemer 
for avfallshåndtering. 
Elektrisk og elektronisk 
utstyr og batterier kan 
enten leveres inn gratis til 
gjenvinningsstasjoner og 
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andre innsamlingssteder 
eller bli hentet direkte fra 
husholdningene. Du kan få 
mer informasjon fra de 
lokale myndighetene i byen 
din. 

 
Hermed erklærer DENVER 
A/Sat radioutstyrstypen 
SW-351 er i 
overenstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserkl
æringens fulle tekst kan 
man finne på følgende 
internettadresse: Tast inn: 
www.denver.eu og klikk på 
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søkeikonet øverst på 
nettsiden. Angi 
modellnummer: SW-351 
Deretter går du til 
produktsiden, du finner 
direktivet under 
downloads/other 
downloads. 

 
Operativt frekvensområde: 
2.402GHz—2.480GHz 
Maks. utgangseffekt: 
3.3dBm 
Advarsel-inneholder 
litiumbatteri 
 
DENVER A/S 
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Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denver
.eu 
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