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Kom godt i gang
OBS: Inden du tager fitness-trackeren i brug første gang, 
skal du sørge for at lade den helt op. Læs denne 
brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet 
i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed 
samt råd vedrørende brug og vedligeholdelse. Gem 
denne brugervejledning som fremtidig reference.

Sikkerhedsanvisninger
Produktet indeholder elektriske komponenter, der kan 
medføre personskade, hvis de ikke håndteres korrekt. 
·Undlad at åbne huset eller skille produktet ad.
·Udsæt ikke produktet for ekstremt høje eller lave 
 temperaturer. 
·Benyt ikke produktet i en sauna eller et dampbad. 
·Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere tid ad 
 gangen. 
·Kast ikke produktet på ilden, det indbyggede batteri 
 kan eksplodere. 
·Produktet indeholder et genopladeligt batteri, som 
 bruger ikke selv kan udskifte. 
·Tjek ikke opkaldsnotifikationer eller andre data på 
 produktets skærm, mens du kører eller i andre 
 situationer, hvor det kan være farligt at lade sig distrahere. 
·Den tilbagelagte distance kan være unøjagtig. Den er 
 udelukkende vejledende og bør ikke anvendes som 
 navigationsreference. 
·Produktet bør anbringes en fingerbredde fra 
håndledsknoglen, som du normalt ville bære et armbånd. 



·Dette produkt er klassificeret som lP67 vandtæt. 

OBS: Enheden kan medføre hudirritation. Forlænget 
kontakt kan medføre hudirritation eller allergi hos visse 
brugere. Hvis du oplever tegn på rødme, hævelse, kløe 
eller anden hudirritation, skal du holde op med at 
benytte produktet. Fortsat brug, selv efter at 
symptomerne er forsvundet, kan medføre fornyet eller 
øget irritation. Hvis symptomerne fortsætter, skal du gå 
til lægen. Undlad at åbne huset eller skille produktet ad. 

Notits vedr. iltmætning 
·ADVARSEL! Kun en lægefaglig person er kvalificeret til 
 at fortolke dine iltmætningsmålinger. Brugen af dette 
 smartarmbånd bør ikke erstatte regelmæssige 
 helbredstjek. 
·Iltmætning kan variere i høj grad inden for et kort 
 tidsrum. Niveauet afhænger af mange faktorer. 
·Forskellige medicinske præparater, alkohol og rygning 
 kan have stor indvirkning på iltmætningen. Undlad at 
 ryge, drikke koffeinholdige drikkevarer eller motionere 
 de sidste 30 minutter inden måling af iltmætning. 

Beregnet brug 
Dette smartarmbånd er beregnet til overvågning af 
fitness-relaterede målinger som puls, blodtryk, 
tilbagelagt distance i gang eller løb, forbrændte kalorier 
og søvnkvalitet. De målte data må ikke anvendes som 
reference i medicinsk, ambulatorisk eller diætetisk 
forbindelse. 
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Produktbeskrivelse 

Ladekontakter

Pulsmonitor

Sådan tænder du
Hold knappen på siden inde i 3 sekunder, eller tilslut det 
magnetiske ladekabel for at oplade smarturet.



Download og opret forbindelse til 
appen til smartur
1. Download og installér appen.
·Scan QR-koden med din telefon for at downloade appen.   
·iOS-system: Søg efter, og download appen “Da Fit” fra 
 App Store. 
·Android-system: Søg efter, og download appen “Da Fit” 
 fra Google Play.

Da Fit

Bemærk: Din mobiltelefon skal understøtte Android 5.1 
eller nyere eller IOS 8.0 eller nyere samt Bluetooth 4.0 
eller nyere.
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2. Sådan forbindes smarturet med appen.

SWC-363

1. Klik på "Tilføj enhed" 
for at finde smarturet.

2. Klik på din enhed i 
listen over fundne 
enheder.
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SWC-363

“SWC-363”would like to pair with
                 your iPhone.

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. iOS-systemet viser en 
Bluetooth-
parringsanmodning, og 
du skal klikke på "Par" for 
at bekræfte. 
Android-systemet 
forbinder dit ur direkte.

4. Forbindelsen er oprettet.
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Tilslutning for Bluetooth-opkald
Android-telefon:
1. Når appen har oprettet forbindelse til urets Bluetooth, 
 viser din telefon automatisk en "parringsanmodning". 
 Klik på "Tillad".
2. Nogle mobiltelefoner kræver ikke bekræftelse af 
 parringen. Når forbindelsen mellem uret og appen er 
oprettet, er Bluetooth-forbindelsen til opkaldsfunktionen 
ligeledes oprettet. Herefter kan du besvare og foretage 
opkald via uret.

iOS-telefon: Gå ind i Indstillinger > Bluetooth, søg efter 
enheden SWC-363, og opret forbindelse. Når enhederne 
er forbundet, kan du foretage og besvare opkald via uret. 

Ophævelse af tilslutning for 
Bluetooth-opkald
Android-telefon: Enheden kan kobles fra din 
mobiltelefon blot ved at klikke på “Fjern enhed”.

iOS-telefon: Gå ind i Indstillinger > Bluetooth, vælg 
SWC-363, og klik på “Glem denne enhed”, hvorefter 
forbindelsen mellem dit ur og din mobiltelefon ophæves.



Smarturets funktioner
Stryg over den berøringsfølsomme skærm for at skifte 
menu og få adgang til urets forskellige funktioner. 
Menuerne vises herunder:
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Sådan fjernes enheden
På en Android-telefon kan forbindelsen til enheden 
ophæves blot ved at klikke på “Fjern enhed”.

På en iOS-telefon skal du, når forbindelsen til appen er 
ophævet, gå ind i Indstillinger > Bluetooth og klikke på 
“Glem denne enhed”.

SWC-363

1 2

DEN-9



DEN-10

SWC-363 SWC-363

3 4



DEN-11

Ofte stillede spørgsmål (OSS)
1. Hvorfor kobler smarturet automatisk fra 
Bluetooth, når Android-telefonens skærm 
er låst?
1 > Appen er låst i baggrunden. Når Da Fit-processen 
      ophæves, vil smarturet ophæve forbindelsen til 
      telefonen.
2 > Tillad appen at starte automatisk.
3 > Tillad ubegrænset drift i baggrunden. En Android-
      mobiltelefon forhindrer som standard, at apps kører 
      i baggrunden. Du skal manuelt give appen tilladelse 
      til at køre i baggrunden.

2. Hvorfor kan smarturet ikke modtage 
beskeder?
1 > Kontrollér, at du har slået kontakten til modtagelse 
      af beskeder til på din mobiltelefon.
2 > Kontrollér, at beskeder kan vises normalt på 
      mobiltelefonens notifikationsbjælke. Overførsel af en 
      besked til smarturet ophører, hvis du har læst 
      beskeden på mobiltelefonens notifikationsbjælke. 
      Smarturet modtager ikke beskeder, hvis der ikke 
      findes beskeder på mobiltelefonens 
      notifikationsbjælke. (Du skal finde indstillingerne for 
      beskeder i mobiltelefonens indstillinger og slå 
      notifikationer til for WeChat, QQ, opkald, SMS osv.
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3 > Gå ind i indstillingerne på din mobiltelefon. Skriv 
      “Brug af beskeder" i søgeboksen, luk indstillingerne, 
      og åbn appen Da Fit igen.

3. Kan jeg bære mit smartur i badet, en 
sauna eller et boblebad?
Nej. Badevand har en relativt høj temperatur og 
genererer en masse damp, hvis partikler i gastilstand er 
meget små og derfor let kan trænge ind i smarturet 
gennem dets åbninger. Når temperaturen falder, vil 
dampen kondensere til dråbeform, hvilket kan forårsage 
kortslutning og dermed beskadige dit smartur.

Advarsel:

Kontakt din læge, inden du starter på et nyt 
motionsprogram. Smarturet bør ikke benyttes til 
medicinske formål, selvom det kan overvåge pulsen 
dynamisk i realtid. 



Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter 
forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i 
denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT 
DENVER A/S

denver.eu

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

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket 
med ovenstående symbol med en affaldsspand 
overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk 
og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal 
bortskaffes særskilt.

DEN-13



Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte 
batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På 
denne måde er du med til at sikre, at batterierne 
genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og 
ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, 
hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt 
batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og 
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra 
boligerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SWC
-363 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan 
findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på 
søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv 
modelnummeret: SWC-363. Du kommer nu ind på 
produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under 
downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde:2402MHZ-2480MHZ
Maksimal udgangseffekt:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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