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Sikkerhedsoplysninger 
 
Læs omhyggeligt 
sikkerhedsanvisningerne, 
før du tager produktet i 
brug første gang, og gem 
vejledningen til senere 
brug. 
 
1. Dette produkt er ikke et 
legetøj. Hold det udenfor 
børns rækkevidde. 
2. Advarsel: Dette produkt 
indeholder et LiPo-batteri. 
3. Hold produktet udenfor 
børns og kæledyrs 
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rækkevidde, så dele ikke 
bliver tygget på eller slugt. 
4. Produktets drifts- og 
opbevaringstemperaturomr
åde ligger fra -5 °C til 40 °C. 
Udenfor dette område kan 
funktionaliteten blive 
påvirket. 
5. Produktet må aldrig 
åbnes. Hvis du rører de 
elektriske dele i enheden, 
kan du få elektrisk stød. 
Reparation og service bør 
altid udføres af kvalificeret 
fagmand. 
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6. Må ikke anvendes ved 
vanddybder under 2 
meters! 
7. Tag smarturet af, hvis 
det lækker eller afgiver 
kraftig varme. Derved 
undgår du forbrændinger 
og udslæt.  
8. Oplad kun med det 
medfølgende USB-kabel. 
9. Brug af tilbehør, der 
ikke er leveret med 
produktet, kan medføre 
unormal funktion. 
10. Trådløs 
Bluetooth-teknologi 
fungerer indenfor en 
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rækkevidde på ca. 10 m. 
Den maksimale 
kommunikationsdistance 
kan variere afhængigt af 
forhindringer i området 
(mennesker, 
metalgenstande, vægge 
osv.) eller de 
elektromagnetiske forhold. 
11. Mikrobølger fra en 
Bluetooth-enhed kan 
påvirke funktionsevnen i 
elektroniske medicinske 
enheder. 
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1. Kvikstartguide 
Oversigt 

 
1. Berøringsskærm 
2. Strømknap 
3. Pulssensor 
4. Ladefelt 
5. Temperatur måler 
6. Blod ilt sensor 
7. Sport-tilstandstast 
 
Til opladning af dit smartur 
skal du forbinde ladeklipsen 
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på USB-kablet til ladefeltet 
på bagsiden af smarturet. 
Når forbindelsen er 
oprettet, vises ladeikonet 
på skærmen. 

 
 

Installér appen Denver 
Smart Life Plus på 
telefonen 
Søg efter, og installér appen 
“Denver Smart Life Plus” fra 
Google Play eller App Store. 
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Eller scan følgende QR-kode 
for at installere appen 
direkte.  

 
 

Forbind smarturet til 
telefonen 
1. Aktivér Bluetooth på din 

smartphone. 
2. Åbn “Denver Smart Life 

Plus” på din smartphone; 
indstil din profil i 
Indstillinger. 

3. Tryk på "Connect 
Smartwatch" i 
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Indstillinger. 
4. Vælg din smartwatch og 

tilslut den til din 
smartphone. 

 
Sådan ophæves forbindelsen 
mellem smarturet og 
mobiltelefonen 

1. Åbn "Denver Smart Life 
Plus" på din smartphone. 
2. Tryk på "Afbryd 
Smartwatch" i Indstillinger. 
3. For at afbryde dit smart 
ur med en iPhone skal du 
klikke på "Afbryd 
Smartwatch" i "Denver 
Smart Life 
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Plus-indstillinger" og 
derefter gå til "Bluetooth" i 
dine iPhone-indstillinger for 
at "Glemme denne enhed". 
 

Betjeningsvejledning 
⚫ Du kan hæve hånden eller 

trykke på strømknap for at 
tænde skærmen. 

⚫ Tryk og hold mod urskiven, 
og skub dernæst mod 
venstre eller højre for at 
skifte urskive. 

⚫ Tryk og hold strømknap 
for at tænde smarturet, 
når det er slukket. 
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2. Sådan gør du 
⚫ Tænde: Tryk og hold 

strømknap i 3 sekunder. 
⚫ Gå ind på menuskærmen: 

Stryg venstre på urskiven. 
⚫ Vælge en funktion: Tryk 

på ikonet.  
⚫ Lukke menuen: Stryg over 

skærmen fra venstre mod 
højre. 

⚫ Tilbage til urskiven: Tryk 
kort på strømknap uanset 
hvilken skærm, du står i. 

⚫ Tjekke beskeder: Stryg 
over skærmen fra venstre 
mod højre. 
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Der tages forbehold for 
tekniske ændringer, fejl og 
mangler i manualen. 

ALLE RETTIGHEDER 
RESERVERET, COPYRIGHT 

DENVER A/S 

   

 
Elektrisk og elektronisk 
udstyr samt medfølgende 
batterier indeholder 
materialer, komponenter 
og stoffer, der kan være 
skadelige for menneskers 
sundhed og for miljøet, hvis 
affaldet (kasseret elektrisk 
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og elektronisk udstyr og 
batterier) ikke håndteres 
korrekt. 

 
Elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier er 
mærket med nedenstående 
overkrydsede skraldespand. 
Den symboliserer, at 
elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med 
usorteret 
husholdningsaffald, men 
skal indsamles særskilt. 

 
Som slutbruger er det 
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vigtigt, at du afleverer dine 
brugte batterier til de 
ordninger, der er 
etablerede. På denne måde 
er du med til at sikre, at 
batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med 
lovgivningen og ikke 
unødigt belaster miljøet. 
Alle kommuner har 
etableret 
indsamlingsordninger, hvor 
kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr samt 
bærbare batterier gratis 
kan afleveres af borgerne 
på genbrugsstationer og 
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andre indsamlingssteder 
eller bliver afhentet direkte 
fra husholdningerne. 
Nærmere information kan 
fås hos kommunens 
tekniske forvaltning. 

 
Hermed erklærer DENVER 
A/S, at radioudstyrstypen 
SW-351 er i 
overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserkl
æringens fulde tekst kan 
findes på følgende 
internetadresse: Gå venligst 
ind på: www.denver.eu og 
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klik på søge ikonet på 
toplinjen. Skriv 
modelnummer: SW-351 
Gå herefter ind på 
produktsiden, og red 
direktivet er fundet under 
"downloads/other 
downloads". 

 
Driftsfrekvensområde: 
2.402GHz---2.480GHz 
Maximal udgangseffekt: 
3.3dBm 
Advarsel, indeholder 
lithiumbatteri 

 
DENVER A/S 
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