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Sikkerhetsinformasjon 
 

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for 
fremtidig referanse. 
 

 
1. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium polymer-batteri. 
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn under 36 måneder og dyr, for å unngå tygging og svelging.  
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. 
4. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten. 
5. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.  
6. Ikke bruk i vanndybder under 1 meter! 
7. Fjern smartklokken fra armen i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet, for å unngå brannskader eller 

utslett. 
8. Bruk av annet tilbehør enn det som er levert med produktet kan forårsake unormal funksjonalitet. 

 

VIKTIG! Appmålinger av SPM – puls – oksygenmetning er ikke beregnet for medisinsk bruk, herunder 
selvdiagnose eller konsultasjon med lege. Målingene er kun ment for generell trenings- og 
velværeformål. Dette er ikke en medisinsk diagnostisk utstyr. 
 
 
 

 

Last ned appen 
 

Skanne for å laste ned appen: JYOU PRO 
 

 

 
Systemkravene til din mobiltelefon: 
⚫ iOS 10.0 og nyere  
⚫ Android 5.0 og nyere  
⚫ Støtter Bluetooth 4.0 
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Brukerveiledning 
 
 

 
 
 

Slå på/av 
1. Slå på 

For å trykke og holde på strømknappen i 3 sekunder, lyser klokkeskjermen opp med vibrasjon; 

2. Slå av 

Gå til innstillingssiden for klokken og finn avslutningsmenyen. Klikk deretter for å slå den av; eller 
trykk og hold inne på-knappen i 3 sekunder, da vil klokken vibrere og slå seg av. 

 
 

Slik lades klokken 
Bruk den vanlige magnetiske ladekabelen for å lade smartklokken, og klokken slå seg automatisk på 
under lading. (Lademetoden er som vist nedenfor, ladespenningen er 5 V.) 
 

 
  

Skjerm 

Klokkereimshull 

På/av-knapp 

Armbånd 

Meny-knapp 
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Slik tilkobles klokken 
 

For første gangs bruk må du koble til appen for innstillinger. Etter vellykket tilkobling, synkroniseres 
klokken automatisk med tiden, ellers vil skrittellerdata og søvndata være unøyaktige. 
 

 

⚫ Åpne appen (JYouPro) og klikk på enhetsikonet  
⚫ Legg til (iOS)/(Android) 
⚫ Klikk på ikonet for skanneenhet 
⚫ Klikk på BT-en med navnet "SWK-110" for å koble til 

enheten 

 

Datasynkronisering: 

Oppdater for å synkronisere data på appens startside. Klokken kan lagre frakoblede data i 7 dager. Jo 
mer data, desto lengre synkroniseringstid. Maksimal tid for synkronisering er ca. 2 minutter. Etter at 
synkroniseringen er fullført, vises "synkronisering fullført" på skjermen. 
 
 

Startskjerm 
Klokken har flere klokkedesign. Du kan bytte etter et langt trykk på 3 sekunder. 
 

 

 

Skritteller 
Klikk på funksjonsknappen for å bytte til statusgrensesnittet for å se statusen til 
det gjeldende trinnet. 

Avstanden og kaloriene beregnes og vises i henhold til gjeldende skritt, høyde og 
vekten angitt av appen. 
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Distanse 
Klikk på funksjonsknappen på menygrensesnittet for å bytte til statusgrensesnittet 
for å se statusen til den gjeldende distansen. 
 

 

Kilokalori 
Klikk på funksjonsknappen for å bytte til kilokalorigrensesnittet for å se det 
gjeldende kaloriforbruket. 
 
 

Puls 
Klikk på funksjonsknappen for å bytte til pulsgrensesnittet og angi pulsdeteksjonen. 
Trykk på knappen for å avslutte pulsdeteksjon etter testen. 
Koble til APP-en og bruk smartklokken på riktig måte. Under testen blinker 
pulsindikatoren på baksiden av armbåndet; 
 

⚫ Sensoren bør være nær huden for å unngå at testens nøyaktighet påvirkes av eksternt lys; 
⚫ Hold testområdet rent, svette eller flekker vil påvirke testresultatene 
 

 

Oksygenmetning 
Klikk på funksjonstasten for å bytte skjermen til oksygenmetningsgrensesnittet og 
starte oksygenmetningstesten. Trykk på knappen for å gå ut av 
oksygenmetningsmodus etter oksygenmetningstesten. Hvis testresultatet ikke blir 
funnet, vises resultatet fra den siste testen eller "--" kontroller at du har den godt 
på eller test på nytt. 
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Sport 
⚫ Klikk på funksjonsknappen for å bytte det spesifikke bevegelsesgrensesnittet.  
⚫ Trykk lenge på funksjonstasten for å starte (stoppe) den gjeldende funksjonen.  
⚫ Trykk på knappen for å avslutte etter å ha stoppet. 

 
Inkludert gange, løping, sykling, badminton, basketball, fotball, tauhopping, 
fjellklatring og mange andre idretter. 
 

 
 

 
 

Dvale 
 

Bruk smartklokken for å sove, da vil appen motta søvndataene 
 

 

Stoppeklokke 
Klikk på funksjonsknappen for å få skjermen til å gå inn i stoppeklokkefunksjonens 
grensesnitt. Trykk lenge på funksjonstasten for å gå inn i stoppeklokkefunksjonen, 
klikk på funksjonstasten for å starte (pause) stoppeklokkefunksjonen, trykk lenge 
på funksjonen for å gå tilbake til hovedmenyen og trykk på knappen for å avslutte. 
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Push-meldingsgrensesnitt 
Klikk på funksjonsknappen for å se informasjonshistorikken. Hvis det ikke er 
informasjonshistorikk, vises den som (0). 

Trykk på tasten for å avslutte, etter et langt trykk for å se informasjonen. 
 

 
 

Innstillingsgrensesnitt 
Klikk på funksjonstasten for å få skjermen til å gå inn i 
funksjonsinnstillingsgrensesnittet. Trykk lenge for å gå inn i det nedre 
menygrensesnittet for flere funksjoner. 
 
 
 

Lysstyrkejustering 
Trykk lenge på funksjonstasten for å gå inn, klikk deretter på funksjonsknappen for 
å velge forskjellig lysstyrke, det finnes fire lysstyrkenivåer. 
 
 
 

Finn telefonen din 
Trykk lenge på funksjonstasten i søkegrensesnittet når klokken er tilkoblet, og 
telefonen vil ringe. 
 
 
 

Slå av 
I dette grensesnittet trykker du på funksjonstasten i tre sekunder, og armbåndet 
slår seg av. 
Ringevibrasjon (lav effekt, ingen vibrasjon) 
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Ofte stilte spørsmål 
 

1. Hva hvis Bluetooth ikke kobler til (tilkoblings-/gjentilkoblingsfeil eller lav 
gjentilkoblingshastighet)? 

Sørg for at smarttelefonversjonen er iOS10 eller Android 5.0 eller nyere, og støtter Bluetooth 4.0 

1). På grunn av signalforstyrrelser i trådløs Bluetooth-tilkobling, kan tilkoblingstiden variere. Hvis du ikke kan koble til 
på lenge, må du sørge for at operasjonen er uten magnetisk felt eller forstyrrelser fra forskjellige Bluetooth-
enheter; 

2). Slå av Bluetooth og slå den på igjen; 

3). Lukk bakgrunnsapplikasjonen eller start mobiltelefonen på nytt; 

4). Ikke koble til andre Bluetooth-enheter eller funksjoner samtidig; 

5). Hvorvidt appen kjører som normalt i bakgrunnen. Hvis den ikke er i bakgrunnen, er den kanskje ikke tilkoblet 
 

2. Finner du ikke armbåndet? 

Fordi armbåndet ikke blir søkt etter av mobiltelefonen under Bluetooth-kringkasting, må du sørg 
for at armbåndet er slått på og aktivert. Hvis den fortsatt er ugyldig, må du slå av Bluetooth og 
starte Bluetooth på nytt etter 20 sekunder. 
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. 
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen. 

 
ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S 

 
 

 
 

denver.eu 
 
 

 
 
 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan 
være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) 
ikke håndteres riktig. 

 
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist 
ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen 
med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 

 
Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne 
måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet. 

 
Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 
leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra 
husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din. 
 
 

Hermed erklærer Denver AS at radioutstyrstypen SWK-110 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 
internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. 
 
 

Tast inn modellnummeret: SWK-110. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 
nedlastinger/andre nedlastinger. 
Operativt frekvensområde: 2412–2484 MHz  
Maks. utgangseffekt: 0,555 W 
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