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FIN-1 

Turvallisuustiedot 
 

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet 
myöhempiä tarpeita varten. 
 

1. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku. 
2. Pidä laite poissa alle 36 kuukauden ikäisten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja 

nielemisen.  
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. 
4. Näistä lämpötilarajoista poikkeavat lämpötilat voivat vaikuttaa kellon toimintaan. 
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.  
6. Älä käytä vedessä yli 1 metrin syvyydessä! 
7. Poista älykello ranteesta palovammojen tai ihottuman välttämiseksi, jos tuote vuotaa tai ylikuumenee. 
8. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa. 

 

TÄRKEÄÄ! BPM-Heart Rate-Blood Oxygen -sovelluksen mittauksia ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen 
käyttöön, mukaan lukien oma diagnoosin teko tai lääkärin puoleen kääntyminen. Mittaukset on 
tarkoitettu ainoastaan yleisen kunnon ylläpitämisen ja hyvinvoinnin tarkoituksiin. Tämä ei ole 
lääkinnällinen diagnostiikkalaite. 
 
 
 

 

Lataa SOVELLUS 
 

Lataa sovellus skannaamalla: JYOU PRO 
 

 
 

Matkapuhelimesi järjestelmävaatimukset: 
⚫ iOS 10 ja sitä uudempi  
⚫ Android 5.0 ja sitä uudempi  
⚫ Tukee Bluetooth 4.0 -versiota 

  



 

FIN-2 

Käyttöohjeet 
 
 

 
 
 

Virta päälle/pois päältä 
1. Virta päälle 

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunti, kellon näyttöön tulee valo ja kello värähtää. 

2. Virta pois päältä 

Siirry kellon asetussivulle ja etsi sammutusvalikko, sammuta napauttamalla sitä, tai pidä 
virtapainiketta painettuna 3 sekuntia, jolloin kello värähtää ja sammuu. 

 
 

Kellon lataaminen 
Käytä magneettista vakiolatausjohtoa älykellon lataamiseen. Kellon virta tulee automaattisesti päälle, 
kun sitä ladataan. (Latausmenetelmä on osoitettu alla, latausjännite on 5 V.) 
 

 
  

Näyttöruutu 

Säätöreikä 

On/off-painike 

Ranneke 

Valikkopainike 



 

FIN-3 

Kellon yhdistäminen 
 

Ensimmäisellä käyttökerralla on muodostettava yhteys SOVELLUKSEEN asetuksia varten. Kun yhteys on 
muodostettu onnistuneesti, kello synkronisoi automaattisesti ajan, muussa tapauksessa askelmittarin 
tiedot ja unitiedot ovat epätarkkoja. 
 

 

⚫ Avaa SOVELLUS (JYouPro) ja napsauta laitekuvaketta  
⚫ Lisää laite (iOS)/(Android) 
⚫ Napauta laitteen skannauskuvaketta 
⚫ Luo yhteys laitteeseen napauttamalla BT-laitetta 

nimeltä ”SWK-110”. 

 

Datan synkronisointi: 

Synkronisoi tiedot päivittämällä SOVELLUKSEN aloitussivu. Kello voi tallentaa paikallista dataa 7 päivän 
ajan. Mitä enemmän dataa, mitä sitä pidempi synkronisointiaika. Synkronisoinnin maksimiaika on noin 
2 minuuttia, minkä jälkeen synkronisointi on valmis ja näytöllä näkyy viesti ”synkronisointi valmis”. 
 
 

Kotiruutu 
Kello sisältää useita näyttötoimintoja. Voit vaihtaa sitä painamalla pitkään 3 sekuntia. 
 

 

 

Askelmittari 
Kytke tilan käyttöliittymä esittämään nykyisten askelten tilan napauttamalla 
toimintonäppäintä. 

Matka ja kalorit lasketaan ja esitetään nykyisten kävelyaskelten sekä sovellukseen 
määritettyjen pituuden ja painon mukaan. 
  



 

FIN-4 

Matka 
Napauta valikkokäyttöliittymässä toimintonäppäintä vaihtamaan tilan 
käyttöliittymä näyttämään nykyisen matkan. 
 

 

Kilokalorit 
Napauta toimintonäppäintä vaihtamaan kilokalorien käyttöliittymään nykyisen 
kalorikulutuksen esittämiseksi. 
 
 

Syke 
Napauta toimintonäppäintä vaihtamaan sykekäyttöliittymään ja siirry sykkeen 
tunnistukseen. Testin jälkeen poistu sykkeentunnistuksesta painamalla näppäintä. 
Yhdistä SOVELLUS ja käytä älykelloa oikein. Testin aikana sykkeen LED vilkkuu 
rannekkeen takaosassa. 
 

⚫ Anturin pitää olla lähellä ihoa välttämään ulkoisen valon vaikutus testin tarkkuuteen. 
⚫ Pidä testattava alue puhtaan, hiki tai tahrat vaikuttavat testituloksiin. 
 

 

Veren happisaturaatio 
Vaihda näyttö happisaturaation käyttöliittymään napauttamalla toimintonäppäintä 
ja aloita happisaturaatiotesti. Happisaturaatiotestin jälkeen paina poistu 
happisaturaatiotilasta painamalla näppäintä. Jos testitulosta ei löytynyt, 
viimeisimmän testin tulos esitetään tai ”--” tarkista, että kello on hyvin, tai uusi 
testi. 
  



 

FIN-5 

Urheilu 
⚫ Vaihda tiettyyn liikuntakäyttöliittymään painamalla toimintonäppäintä.  
⚫ Käynnistä (pysäytä) nykyinen toiminto painamalla pitkään toimintonäppäintä.  
⚫ Pysäytyksen jälkeen poistu painamalla näppäintä. 

 
Sisältää kävelyn, juoksemisen, pyöräilyn, sulkapallon, koripallon, jalkapallon, 
naruhyppelyn, kiipeilyn ja monia muita liikuntalajeja. 
 

 
 

 
 

Uni 
 

Käytä älykelloa mennessäsi nukkumaan, siten saat unitiedot SOVELLUKSEEN. 
 

 

Ajanotto 
Siirrä näyttö ajanoton käyttöliittymään napauttamalla toimintonäppäintä, siirry 
ajanottotoimintoon painamalla toimintonäppäintä pitkään, käynnistä (pysäytä) 
ajanottotoiminto napauttamalla toimintonäppäintä, palaa päävalikkoon 
painamalla pitkään toimintonäppäintä ja poistu painamalla näppäintä. 
  



 

FIN-6 

Viestipainalluksen 
käyttöliittymä 
Tarkastele aiempia tietoja napsauttamalla toimintonäppäintä. Jos aiempia tietoja ei 
ole, siinä näkyy (0). 

Kun olet painiketta painanut pitkään tietojen tarkastelemiseksi, poistu painamalla näppäintä. 
 

 
 

Asetuskäyttöliittymä 
Siirry asetustoiminnon käyttöliittymään painamalla toimintonäppäintä. Siirry 
alavalikkoon näkemään lisää toimintoja painamalla pitkään. 
 
 
 

Kirkkauden säätö 
Siirry tilaan painamalla toimintonäppäintä pitkään, valitse sitten eri kirkkaustaso 
napauttamalla toimintonäppäintä, kirkkaustasoja on neljä. 
 
 
 

Löydä puhelimesi 
Kun kellon yhteys on päällä, painamalla toimintonäppäintä pitkään 
hakukäyttöliittymässä puhelin soi. 
 
 
 

Sammutus 
Tässä käyttöliittymässä, paina toimintonäppäintä kolmen sekunnin ajan, niin kello 
sammuttaa itsensä. 
Soittovärinä (alhainen virta, ei värinää) 
  



 

FIN-7 

Usein kysytyt kysymykset 
 

1. Entä, jos Bluetooth ei muodosta yhteyttä (yhteyden/yhteyden uusimisen vika tai 
yhteyden muodostamisen hitaus)? 

Varmista, että älypuhelimen versio on IOS10 ja Android 5.0 tai uudempi ja tukee Bluetooth-versiota 4.0 

1). Johtuen signaalihäiriöistä Bluetoothin langattomassa yhteydessä, yhteyden muodostamisen aika voi vaihdella. Jos 
yhteyttä ei saa muodostettua pitkään aikaan, varmista, että käyttöä ei häiritse magneettikenttä tai monen 
Bluetooth-laitteen käytön aiheuttamat häiriöt. 

2). Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle. 

3). Sulje taustasovellukset tai käynnistä matkapuhelin uudelleen. 

4). Älä yhdistä muita Bluetooth-laitteita tai -toimintoja samaan aikaan. 

5). Tarkista, että sovellus toimii normaalisti taustalla. Jos se ei ole taustalla, yhteys ei ehkä voi muodostua. 
 

2. Etkö löydä ranneketta? 

Koska matkapuhelin ei hae ranneketta Bluetooth-lähetyksen aikana, varmista, että rannekkeen 
virta on päällä ja että ranneke on aktivoitu. Jos tämäkään ei auta, kytke Bluetooth pois päältä ja 
käynnistä Bluetooth uudelleen 20 sekunnin kuluttua. 

  



 

FIN-8 

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

 
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER AS 

 
 

 
 

denver.eu 
 
 

 
 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

 
Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. 
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, 
vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit 
varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot 
voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne 
voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 
 

Denver AS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWK-110 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 
denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. 
 
 

Kirjoita mallinumero: SWK-110. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten 
alla. 
Käyttötaajuusalue: 2412–2484 MHz  
Maks. lähtöteho: 0,555 W 
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