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Säkerhetsföreskrifter 
 

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll 
föreskrifterna för framtida referens. 
 

1. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer. 
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn under 36 månader och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja 

produkten.  
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader celsius till 40 grader celsius. 
4. Vid lägre och högre temperaturer kan funktionen påverkas. 
5. Produkten får aldrig öppnas. Reparationer och service får endast utföras av behörig personal.  
6. Använd inte i vatten som djupare än en meter! 
7. Ta bort smartklockan från armen i händelse av läckage eller stark värme från produkten för att undvika brännskador eller 

hudirritation. 
8. Användning av andra tillbehör än de som levereras med produkten kan göra att produkten inte fungerar som den ska. 

 

VIKTIGT! Mätningar av puls, hjärtslag och blodets syresättning i appen är inte avsedda för medicinskt 
bruk, inklusive självdiagnos eller rådgivning av läkare. De är endast utformade för allmän kondition och 
allmänt välmående. Detta är inte en medicinteknisk produkt för diagnoser. 
 
 
 

 

Ladda ner APPEN 
 

Skanna för att ladda ner appen: JYOU PRO 
 

 

 
Systemkrav för din mobiltelefon: 
⚫ iOS 10 och senare  
⚫ Android 5.0 och senare  
⚫ Stöder Bluetooth 4.0 
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Användningsinstruktioner 
 
 

 
 
 

Ström på/av 
1. Ström på 

Håll strömknappen intryckt i tre sekunder så tänds skärmen upp och klockan vibrerar. 

2. Ström av 

Gå till avstängningsmenyn på klockans inställningssida. Klicka för att stänga av den, eller håll 
strömknappen intryckt i tre sekunder, så vibrerar klockan och stängs sedan av. 

 
 

Så här laddar du klockan 
Använd den medföljande magnetiska laddningskabeln för att ladda din smartklocka, så slås klockan 
automatiskt på när den laddas. (Laddningsmetoden visas nedan, laddningsspänningen är 5 V.) 
 

 
  

Skärm 

Justeringshål 

På/av-knapp 

Armband 

Menyknapp 



 

SVE-3 

Så här ansluter du klockan 
 

Vid första användningen måste du ansluta den till appen för att ställa in den. När du har anslutits 
synkroniserar klockan automatiskt tiden. Om du inte gör detta blir stegräknarens data och sömndata 
felaktiga. 
 

 

⚫ Öppna appen (JYouPro) och klicka på enhetens ikon  
⚫ Lägg till enhet (iOS)/(Android) 
⚫ Klicka på ikonen för att skanna enheten 
⚫ Klicka på BT-anslutningen ”SWK-110” för att ansluta till 

enheten 

 

Datasynkronisering: 

Uppdatera på appens startsida för att synkronisera data. Klockan kan lagra offlinedata i sju dagar. Ju 
mer data, desto längre synkroniseringstid. Synkroniseringen tar högst är ca två minuter, och när den är 
klar visas ”synkronisering klar” på skärmen. 
 
 

Startskärm 
Klockan kan visa tiden på flera olika sätt. Du kan växla mellan dem genom att hålla knappen intryckt i 
tre sekunder. 
 

 

 

Stegräknare 
Klicka på funktionsknappen för att växla till statusgränssnittet och se antalet steg. 

Sträckan och kalorierna beräknas och visas i enlighet med antalet steg samt 
längden och vikten som ställts in av appen. 
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Antal km 
I menygränssnittet klickar du på funktionsknappen för att växla till 
statusgränssnittet och se aktuell sträcka. 
 

 

Kilokalorier 
Klicka på funktionsknappen för att växla till gränssnittet för kilokalorier och se 
aktuell kaloriförbrukning. 
 
 

Puls 
Klicka på funktionsknappen för att växla till pulsgränssnittet och gå till 
pulsdetekteringen. Efter testet trycker du på knappen för att avsluta 
pulsdetekteringen. 
Anslut appen och se till att smartklockan sitter på rätt sätt. Under testet blinkar 
pulsindikatorn på armbandets baksida. 
 

⚫ Sensorn bör vara nära huden för att undvika att externt ljus påverkar testets exakthet. 
⚫ Håll testområdet rent. Svett eller smuts påverkar testresultaten. 
 

 

Syresättning 
Klicka på funktionsknappen för att växla skärmen till gränssnittet för syresättning 
av blodet och starta syresättningstestet. Efter syresättningstestet trycker du på 
knappen för att avsluta sätesättningsläget. Om testresultatet inte hittas visas 
resultatet från det senaste testet eller ”--”. Kontrollera att klockan sitter som den 
ska eller gör om testet. 
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Sport 
⚫ Klicka på funktionsknappen för att växla det specifika gränssnittet för rörelse. 
⚫ Håll funktionsknappen intryckt för att starta (stoppa) den aktuella funktionen.  
⚫ När du har stoppat trycker du på knappen för att avsluta. 

 
Inkluderar promenader, löpning, cykling, badminton, basket, fotboll, rephoppning, 
bergsklättring och många andra sporter. 
 

 
 

 
 

Sömn 
 

Ha klockan på armen när du går och lägger dig så finns alla sömndata i appen. 
 

 

Stoppur 
Klicka på funktionsknappen för att få skärmen att gå till gränssnittet för 
stoppursfunktionen. Håll funktionsknappen intryckt för att till stoppursfunktionen. 
Klicka på funktionsknappen för att starta (pausa) stoppurets tidstagningsfunktion. 
Håll funktionsknappen intryckt för att återgå till huvudmenyn, och tryck på 
knappen för att avsluta. 
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Gränssnitt för push-
meddelanden 
Klicka på funktionsknappen för att se historikien. Om det inte finns någon historik 
visas den som (0). 

Håll knappen intryckt för att se informationen. Tyck på knappen för att avsluta. 
 

 
 

Gränssnitt för inställningar 
Klicka på funktionstangenten för att få skärmen att gå till gränssnittet för 
inställningar. Håll knappen intryckt för att gå till det nedre menygränssnittet som 
har fler funktioner. 
 
 
 

Justering av ljusstyrka 
Håll funktionstangenten intryckt för att gå in i detta läge. Klicka sedan på 
funktionsknappen för att välja nivån för ljusstyrka. Det finns fyra olika nivåer. 
 
 
 

Hitta din telefon 
När klockan är ansluten kan du hålla funktionsknappen i sökgränssnittet intryckt, så 
ringer telefonen. 
 
 
 

Stänga av 
I det här gränssnittet håller du funktionsknappen intryckt i tre sekunder, så stängs 
armbandet av. 
Rington och vibration (ingen vibration vid svagt batteri) 
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Vanliga frågor och svar 
 

1. Vad händer om Bluetooth inte ansluter (anslutnings-/återanslutningsfel eller 
långsam återanslutningshastighet)? 

Kontrollera att smarttelefonens version är IOS10 och Android 5.0 eller senare och stöder Bluetooth 4.0 

1). Vid signalstörningar i den trådlösa Bluetooth-anslutningen kan anslutningstiden variera. Om du inte kan ansluta 
den under en längre tid ska du kontrollera att det inte finns några magnetfält i närheten eller störningar från 
andra Bluetooth-enheter. 

2). Stäng av Bluetooth och slå på den igen. 

3). Stäng bakgrundsappen eller starta om mobiltelefonen. 

4). Anslut inte andra Bluetooth-enheter eller funktioner samtidigt. 

5). Kontrollera om appen körs normalt i bakgrunden. Om den inte körs i bakgrunden kanske den inte är ansluten 
 

2. Hittar du inte armbandet? 

Se till att armbandet är påslaget och aktiverat, eftersom armbandet inte eftersöks av 
mobiltelefonen under Bluetooth-sändning. Stäng av Bluetooth och starta om det efter 20 sekunder 
om du fortfarande inte kan hitta det. 
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 

 
MED ENSAMRÄTT, COPYRIGHT DENVER AS 

 
 

 
 

denver.eu 
 
 

 
 
 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och 
ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk 
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 

 
Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken 
soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier 
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat. 

 
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd 
anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

 
Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 
 
 

Härmed försäkrar, Denver AS att denna typ av radioutrustning SWK-110 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. 
 
 

Ange modellnumret: SWK-110. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under 
nedladdningar/andra nedladdningar. 
Driftfrekvensområde: 2412–2484 MHz  
Max. uteffekt: 0,555 W 
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