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Aan de slag
Opgelet: Wanneer u de fitnesstracker voor het eerst 
gebruikt, zorg er dan voor dat u deze eerst volledig op 
te laden. Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door 
voordat u het product in gebruik neemt. Deze bevat 
belangrijke informatie voor uw veiligheid, evenals 
gebruiks- en onderhoudsadvies. Bewaar deze 
handleiding om deze in de toekomst te kunnen 
raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen voor de 
veiligheid
Dit product bevat elektrische onderdelen die letsel 
kunnen veroorzaken wanneer niet op de juiste manier 
gehanteerd. 
·Open nooit de behuizing en haal het product niet uit 
 elkaar.
·Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage 
 temperaturen. 
·Gebruik het product niet in een sauna of stoombad. 
·Laat het product niet langdurig achter in direct zonlicht. 
·Dank het product niet af in vuur, anders kan de 
 ingebouwde batterij ontploffen. 
·Het product is voorzien van een ingebouwde batterij die 
 niet door de gebruiker kan worden vervangen. 
·Controleer geen oproepnotificaties of andere gegevens 
 op het scherm van het product tijdens het rijden of in 
 andere situaties waar afleiding gevaarlijk kan zijn. 
 



·De afgelegde afstand kan onnauwkeurig zijn. Het dient 
 slechts ter referentie en mag niet worden gebruikt als 
 navigatiereferentie. 
·Het product dient normaal gesproken een vingerbreedte 
 onder het polsbeen te rusten, zoals u normaal gesproken 
 een armband zou dragen. 
·Dit product is geclassificeerd als lP67 dagelijks waterdicht.

Opgelet: Het apparaat kan huidirritatie veroorzaken. 
Langdurig contact kan bij sommige gebruikers bijdragen 
aan huidirritatie of allergieën. Stop het product te 
gebruiken als u tekenen van roodheid, zwelling, jeuk of 
andere huidirritatie opmerkt. Voortgezet gebruik, zelfs 
nadat de symptomen zijn verdwenen, kan leiden tot 
hernieuwde of verergerde irritatie. Raadpleeg uw arts als 
de problemen aanhouden. Open nooit de behuizing en 
haal het product niet uit elkaar. 

Opmerkingen over zuurstofgehaltes 
·WAARSCHUWING! Alleen een arts is gekwalificeerd om 
 de metingen van het zuurstofgehalte in uw bloed te 
 interpreteren. Het gebruik van deze smart armband is 
 geen vervanging voor reguliere medische onderzoeken. 
·Het zuurstofgehalte in uw bloed kan in korte tijd sterk 
 fluctueren. Het hangt af van veel verschillende factoren. 
·Verschillende medicijnen, alcohol en roken kunnen een 
 grote invloed hebben op het zuurstofgehalte in het 
 bloed. Rook niet, drink geen cafeïnehoudende drankjes 
 of sport niet binnen de 30 minuten voordat u uw 
 zuurstofgehalte gaat meten. 
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Beoogd gebruik 
Deze smart armband is bedoeld voor het bijhouden van 
fitnessgerelateerde statistieken zoals hartslag, bloeddruk, 
gelopen of hardgelopen afstand, calorieënverbruik en 
slaapkwaliteit. De gemeten gegevens mogen niet 
worden gebruikt voor medische, ambulante of 
dieetreferenties. 

Productoverzicht 

Laadcontacten

Hartslagmonitor

Inschakelen
Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt of sluit de 
magnetische laadkabel aan om de smartwatch op te 
laden.



Download en maak verbinding 
met de smartwatch-app
1. Download en installeer de app.
·Scan de QR-code met uw telefoon om de app te 
 downloaden.   
·iOS-systeem: zoek naar “Da Fit” in de App Store en 
 download. 
·Android-systeem: zoek naar “Da Fit” in Google Playen 
 download.

Da Fit
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Opmerking: uw mobiele telefoon moet Android 5.1 of 
IOS 8.0 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger ondersteunen.

2. Verbind de smartwatch met de app.

SWC-363

NED-5

1. Klik op "Apparaat 
toevoegen" om de 
smartwatch te vinden.

2. Klik op uw apparaat in 
de lijst met gevonden 
apparatuur.
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SWC-363

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

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. Het iOS-systeem toont 
een Bluetooth-
koppelingsverzoek en u 
kunt ter bevestiging op 
"Koppelen" klikken. 
Het Android-systeem 
maakt direct verbinding 
met uw horloge.

4. Koppeling geslaagd.
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Bluetooth-oproepverbinding
Android-telefoon:
1. Nadat de app succesvol verbinding heeft gemaakt 
met de Bluetooth-functie van het horloge, verschijnt er 
automatisch een "koppelingsverzoek" op uw telefoon, 
klik nu op "Toestaan".
2. Voor sommige mobiele telefoonmodellen hoeft de 
koppeling niet te worden geconfigureerd. Nadat het 
horloge met de app is verbonden, wordt ook de 
Bluetooth-verbinding voor de oproepfunctie tot stand 
gebracht. U kunt vervolgens via het horloge oproepen 
plaatsen en beantwoorden.

iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth, zoek naar 
het apparaat SWC-363 en koppel deze. Nadat de 
apparaten succesvol zijn gekoppeld, kunt u via uw 
horloge oproepen plaatsen en beantwoorden. 

De Bluetooth-oproepverbinding 
verwijderen
Android-telefoon: Het apparaat kan worden 
losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op 
"Apparaat verwijderen" te klikken.

iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth, selecteer 
SWC-363, klik vervolgens op “Vergeet dit apparaat” en 
uw horloge en mobiele telefoon zijn nu losgekoppeld.



Smartwatch-functies
Swipe het touchscreen om van menu-interface te 
wisselen en de verschillende functies van het horloge te 
openen. De interfaces staan hieronder weergegeven:
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Het apparaat verwijderen
Voor Android-telefoons kan het apparaat worden 
losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op 
"Apparaat verwijderen" te klikken.

Voor iOS-telefoons, na de koppeling via de app te 
hebben verbroken, gaat u naar Instellingen > Bluetooth 
en klikt u vervolgens op “Vergeet dit apparaat”.

SWC-363
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Veelgestelde vragen
1. Waarom verbreekt de smartwatch 
automatisch de Bluetooth-verbinding 
wanneer het scherm van de Android-
telefoon wordt vergrendeld?
1 > Vergrendel de app op de achtergrond. Wanneer het 
      Da Fit-proces wordt verwijderd, zal de verbinding 
      tussen de smartwatch en mobiele telefoon worden 
      verbroken.
2 > Sta toe dat de app zelf mag starten.
3 > Sta onbeperkte werking op de achtergrond toe. De 
      mobiele Android-telefoon beperkt standaard op 
      intelligente wijze de achtergrondwerking van apps. 
      Gebruikers moeten de app handmatig op de 
      achtergrond laten werken.

2. Waarom kan de smartwatch geen 
push-berichten ontvangen?
1 > Bevestig dat u de schakelaar voor push-in-berichten 
      in Notificaties op de mobiele telefoon hebt 
      ingeschakeld.
2 > Bevestig dat berichten normaal kunnen worden 
      weergegeven in de notificatiebalk van de mobiele 
      telefoon. Het push-bericht op de smartwatch 
      verdwijnt nadat u het bericht op de notificatiebalk 
      van de mobiele telefoon hebt gelezen. De 
      smartwatch ontvangt het push-bericht niet als er 
      



     geen bericht op de notificatiebalk van de mobiele 
      telefoon staat. (U dient de notificatie-instellingen te 
      vinden in de instellingen van de mobiele telefoon en 
      de notificatieschakelaar in te schakelen voor WeChat, 
      QQ, oproepen, sms en andere).
3 > Ga naar Instellingen op uw mobiele telefoon. Voer 
       “Notificatiegebruik" in het zoekvenster in, sluit de 
      instellingen open opnieuw Da Fit.

3. Kan ik de smartwatch in een bad, sauna 
of bubbelbad dragen?
Nee. Het badwater heeft een relatief hoge temperatuur 
en genereert veel damp die zich in gastoestand bevindt 
met een kleine moleculaire radius en gemakkelijk via de 
openingen in de behuizing de smartwatch kan 
binnendringen. Wanneer de temperatuur daalt, 
condenseert de damp tot vloeistofdruppels die 
gemakkelijk kortsluiting kunnen veroorzaken en de 
smartwatch dus kunnen beschadigen.

Waarschuwing:

Raadpleeg uw arts voordat u aan een nieuw 
trainingsprogramma begint. De smartwatch mag niet 
voor medische doeleinden worden gebruikt, hoewel het 
de hartslag dynamisch in realtime kan bijhouden. 
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan 
wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en 
omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT 
DENVER A/S

denver.eu

Elektrische en elektronische apparatuur en de 
inbegrepen batterijen bevatten materialen, 
componenten en stoffen 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 het doorgekruiste 
vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit 
symbool betekent dat elektrische en elektronische 
apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd 
met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk 
moeten worden afgevoerd.
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Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte 
batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen 
faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen 
worden gerecycled in overeenstemming met de 
wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar 
elektrische of elektronische apparatuur en batterijen 
kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations 
of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het 
afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende 
informatie kan worden verkregen bij de technische 
afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type 
radioapparatuur SWC-363 conform is met Richtlijn 2014
/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd 
op het volgende internetadres: denver.eu en klik 
vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel 
van de website. Type het modelnummer: SWC-363. Ga 
nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te 
vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:2402MHZ-2480MHZ
Maximaal uitgangsvermogen:4.2W

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


