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Veiligheidsinformatie 
 
Lees de 
veiligheidsinstructies 
zorgvuldig door voordat u 
het product voor de eerste 
keer gebruikt en bewaar de 
instructies voor toekomstig 
gebruik. 
 
1. Dit product is geen 
speelgoed. Houd het buiten 
bereik van kinderen. 
2. Waarschuwing: Dit 
product bevat een 
lithium-polymeerbatterij. 
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3. Houd het product 
buiten het bereik van 
kinderen en huisdieren om 
kauwen en inslikken te 
voorkomen. 
4. De bedrijfs- en 
opslagtemperatuur van het 
product is van -5 °C tot 
40 °C. Een te lage of te 
hoge temperatuur kan de 
werking beïnvloeden. 
5. Open het product nooit. 
Elektrische onderdelen aan 
de binnenkant aanraken 
kan elektrische schokken 
veroorzaken. Reparaties of 
onderhoud mogen alleen 
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worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel. 
6. Niet gebruiken bij een 
waterdiepte van 2 meters 
of meer! 
7. Verwijder de slimme 
band bij lekkage of 
overmatige hitte van het 
apparaat om brandwonden 
of uitslag te voorkomen.  
8. Alleen opladen met de 
meegeleverde USB-kabel. 
9. Het gebruik van andere 
accessoires dan de bij het 
apparaat meegeleverde 
accessoires kan de werking 
van het apparaat verstoren. 
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10. Draadloze 
Bluetooth-technologie 
werkt binnen een bereik 
van ongeveer 10 m. De 
maximale 
communicatieafstand kan 
variëren afhankelijk van de 
aanwezigheid van obstakels 
(mensen, metalen 
voorwerpen, muren, enz.) 
of de elektromagnetische 
omgeving. 
11. Microgolven die door 
een bluetooth-apparaat 
worden uitgezonden, 
kunnen de werking van 
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elektronische medische 
apparatuur beïnvloeden. 
 
1. Snelstartgids 
Overzicht

 
1. Aanraakscherm 
2. Aan knop 
3. Hartslagsensor 
4. Laadcontact 
5. Temperatuursensor 
6. Bloedzuurstofsensor 
7. Toets sportmodus 
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Voor het opladen van het 
slimme horloge sluit u de 
oplaadclip van de 
USB-kabel aan op de 
oplaadplaat aan de 
achterkant van het slimme 
horloge. Het oplaadicoontje 
verschijnt op het scherm als 
de verbinding tot stand is 
gebracht. 

 
 
Installeren van de app 
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“Denver Smart Life Plus” 
op de telefoon 
Zoek en installeer de app 
“Denver Smart Life Plus” 
vanuit Google Play of App 
Store. Of scan de volgende 
QR-code om de app te 
direct installeren.  

 
 

Het slimme horloge met 
uw telefoon verbinden 
1. Schakel Bluetooth in op 
uw smartphone. 
2. Open “Denver Smart Life 
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Plus” op uw smartphone; 
stel uw profiel in 
Instellingen in. 
3. Tik op "Smartwatch 
verbinden" in Instellingen. 
4. Kies je smartwatch en 
verbind deze met je 
smartphone. 
 
Het slimme horloge met 
mobiele telefoon 
ontkoppelen 
1. Open "Denver Smart Life 
Plus" op uw smartphone. 
2. Tik op "Smartwatch 
loskoppelen" in 
Instellingen. 
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3. Als u uw smartwatch wilt 
loskoppelen van een 
iPhone, klikt u op 
'Smartwatch loskoppelen' 
in 'Denver Smart Life 
Plus-instellingen' en gaat u 
vervolgens naar 'Bluetooth' 
in uw iPhone-instellingen 
om 'Dit apparaat te 
vergeten'. 
 
Introductie bediening 
⚫ U kunt uw hand 

opsteken of op de aan 
knop drukken om het 
scherm te verlichten. 

⚫ Houd de wijzerplaat 
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ingedrukt en schuif links 
of rechts om de 
wijzerplaat te wijzigen. 

⚫ Houd de aan knop 
drukken ingedrukt om 
het slimme horloge in te 
schakelen wanneer het is 
uitgeschakeld. 

 
2. Gebruiksaanwijzingen 
⚫ Aanzetten: Houd de aan 

knop 3 seconden 
ingedrukt. 

⚫ Ga naar het 
menuscherm: Schuif 
naar links op het 
horlogescherm. 
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⚫ Selecteer een functie: 
Druk op het icoontje.  

⚫ Verlaat het menu: Schuif 
het scherm van links naar 
rechts. 

⚫ Terug naar de 
wijzerplaat: Druk in elk 
scherm kort op de aan 
knop. 

⚫ Berichten controleren: 
Schuif van links naar 
rechts op het 
horlogescherm. 

 
Technische wijzigingen 
kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving 
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worden gewijzigd. Fouten 
en weglatingen in de 
handleiding zijn 
voorbehouden. 

ALLE RECHTEN 
VOORBEHOUDEN, 

AUTEURSRECHT DENVER 
A/S 

  

 
Elektrische en 
elektronische apparatuur 
en de inbegrepen batterijen 
bevatten materialen, 
componenten en stoffen 
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die schadelijk kunnen zijn 
voor uw gezondheid en het 
milieu, indien de 
afvalproducten (afgedankte 
elektrische en 
elektronische apparatuur 
en batterijen) niet correct 
worden verwerkt. 
 
Elektrische en 
elektronische apparatuur 
en batterijen zijn 
gemarkeerd met een 
doorgekruist kliko-symbool, 
zoals hieronder afgebeeld. 
Dit symbool is bestemd de 
gebruiker er op te wijzen 
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dat elektrische en 
elektronische apparatuur 
en batterijen dient als 
normaal huishoudelijk afval 
afgedankt dienen te 
worden, maar gescheiden 
moeten worden 
ingezameld. 
 
Als eindgebruiker is het 
belangrijk dat u uw 
verbruikte batterijen 
inlevert bij een geschikte 
en speciaal daarvoor 
bestemde faciliteit. Op deze 
manier is het gegarandeerd 
dat de batterijen worden 
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hergebruikt in 
overeenstemming met de 
wetgeving en het milieu 
niet aantasten. 
 
Alle steden hebben 
specifieke inzamelpunten, 
waar elektrische of 
elektronische apparatuur 
en batterijen kosteloos 
ingeleverd kunnen worden 
op recyclestations of 
andere inzamellocaties. In 
bepaalde gevallen kan het 
afval ook aan huis worden 
opgehaald. Vraag om meer 
informatie bij uw 
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plaatselijke autoriteiten. 
 
Hierbij verklaar ik, DENVER 
A/S, dat het type 
radioapparatuur SW-351 
conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige 
tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd 
op het volgende 
internetadres: Bezoek 
a.u.b.: www.denver.eu en 
klik vervolgens op het 
ZOEK-icoontje op de 
bovenste regel van de 
website. Type model 
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nummer: SW-351. Open nu 
de productpagina en de 
rode richtlijn is te vinden 
onder downloads/overige 
downloads. 
 
Frequentie bereik: 
2.402GHz—2.480GHz 
Totaal vermogen: 3.3dBm 
Waarschuwing interne 
Lithiumbatterij 
 
DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 

www.facebook.com/denver.eu 

http://www.facebook.com/denver.eu



