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Sikkerhedsoplysninger 
 

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem 
vejledningen til senere brug. 
 
1. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri. 
2. Hold produktet udenfor børn under 36 måneder og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.  
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. 
4. Temperaturer over og under dette kan påvirke funktionaliteten. 
5. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.  
6. Må ikke anvendes ved vanddybder under 1 meter! 
7. Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger og udslæt. 
8. Brug af tilbehør, der ikke er leveret med produktet, kan medføre unormal funktion. 
 
VIGTIGT! Appens målinger af puls og iltmætning er ikke beregnet til medicinsk brug, herunder til 
selvdiagnose eller konsultation med en læge, de er udelukkende beregnet til generelle fitness- og 
wellnessformål. Dette er ikke en enhed, der kan stille en lægefaglig diagnose. 
 
 
 

 

Download appen 
 

Scan for at downloade appen: JYOU PRO 
 

 
 

Krav til din mobiltelefon: 
 iOS 10 eller nyere  
 Android 5.0 eller nyere  
 Understøtter Bluetooth 4.0 
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Brugsanvisning 
 
 

 
 
 

Tænd/sluk 
1. Tænd 

Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder, hvorefter urskiven lyser op og vibrerer. 

2. Sluk 
Gå ind i menuen indstillinger, find menuen til nedlukning, og klik for at slukke uret. Alternativt kan 
du holde tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder, hvorefter uret vibrerer og lukker ned. 

 
 

Opladning af uret 
Brug det magnetiske standardladekabel til opladning af dit smartur. Uret tænder automatisk under 
opladningen. (Opladningsmetoden vises herunder, ladespændingen er 5 V.) 
 

 
  

Display 

Remhul til justering 

Tænd/sluk-knap 

Urrem 

Menu-knap 
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Tilslutning af uret 
 

Ved første ibrugtagning skal du forbinde uret til appen for opsætning. Når forbindelsen er oprettet, vil 
uret automatisk synkronisere klokkeslættet, ellers vil skridttælling og søvndata være unøjagtige. 
 

 

 Åbn appen (JYouPro), og klik på enhedsikonet  
 Tilføj enhed (iOS)/(Android) 
 Klik på ikonet til søgning efter enhed 
 Klik på BT-enheden med navnet "SWK-110” for at 

tilslutte enheden 

 
Datasynkronisering: 
Opdatér på appens startskærm for at synkronisere data. Uret kan gemme data offline i 7 dage. Jo mere 
data, jo længere tager synkroniseringen. Den maksimale varighed for synkronisering er ca. 2 minutter. 
Når synkroniseringen er gennemført, viser skærmen "synchronization complete". 
 
 

Startskærm 
Uret har flere urskiver. Du kan skifte urskive ved at trykke i 3 sekunder. 
 

 
 

Skridttæller 
Klik på funktionsknappen for at skifte til statusskærmen og se det aktuelle antal 
skridt. 

Distance og kalorier beregnes på baggrund af det aktuelle antal skridt og den vægt 
og højde, du har angivet i appen. 
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Distance 
Klik på funktionsknappen i menuen for at skifte til statusskærmen og se den 
aktuelle distance. 
 

 

Kilokalorier 
Klik på funktionsknappen for at skifte til kilokalorieskærmen og se det aktuelle 
kalorieforbrug. 
 
 

Puls 
Klik på funktionsknappen for at skifte til pulsskærmen og starte pulsmåling. Efter 
testen skal du trykke på knappen for at afslutte pulsmålingen. 
Tilslut appen, og bær smarturet på den korrekte måde. Under testen blinker LED-
kontrollampen for pulsmåling på bagsiden af uret. 
 

 Sensoren skal sidde tæt mod huden for at undgå, at udefra kommende lys påvirker 
testens nøjagtighed. 

 Hold testområdet rent. Sved og snavs vil påvirke testresultaterne. 
 
 

Iltmætning 
Klik på funktionsknappen for at skifte til iltmætningsskærmen og starte en måling 
af iltmætning. Efter måling af iltmætningen skal du trykke på knappen for at 
afslutte testen. Hvis intet testresultat blev opnået, vises resultatet af den seneste 
test eller "--". Kontrollér, at uret sidder korrekt, eller gentag testen. 
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Sport 
 Klik på funktionsknappen for at skifte til skærmen for den ønskede sport.  
 Hold funktionsknappen inde for at starte (stoppe) den aktuelle funktion.  
 Når du er stoppet, skal du trykke på knappen for at afslutte. 

 
Omfatter gang, løb, cykling, badminton, basketball, fodbold, sjipning, 
bjergvandring og mange andre sportsgrene. 
 

 
 
 
 

Søvn 
 

Behold uret på, mens du sover, så lagres dine søvndata i appen. 
 
 

Stopur 
Klik på funktionsknappen for at skifte til stopursskærmen. Hold funktionsknappen 
inde for at aktivere stopuret, og klik på funktionsknappen for at starte (pause) 
stopuret. Hold funktionsknappen inde for at vende tilbage til startskærmen, og tryk 
på knappen for at afslutte. 
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Pushbeskedskærm 
Klik på funktionsknappen for at se ældre beskeder. Hvis der ikke findes ældre 
beskeder, viser displayet (0). 

Når du har holdt knappen inde for at se oplysningerne, skal du trykke på knappen 
for at afslutte. 
 

 
 

Skærmen indstillinger 
Klik på funktionsknappen for at åbne skærmen med indstillinger. Hold knappen 
inde for at åbne undermenuen med flere funktioner. 
 
 
 

Justering af lysstyrke 
Klik på funktionsknappen for at åbne, og klik dernæst på funktionsknappen for at 
vælge en anden lysstyrke. Du kan vælge mellem fire lysstyrkeniveauer. 
 
 
 

Find din telefon 
Når uret er tilsluttet, kan du holde funktionsknappen inde, mens du står på 
søgesiden, så ringer telefonen. 
 
 
 

Nedlukning 
På nedlukningsskærmen skal du holde funktionsknappen inde i tre sekunder for at 
slukke uret. 
Ringetone og vibration (lavt strømniveau, ingen vibration) 
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OSS 
 
1. Hvad gør jeg, hvis der ikke kan oprettes Bluetooth-forbindelse (fejl ved 

oprettelse/genoprettelse af forbindelse eller langsom gentilslutningshastighed)? 
Kontrollér, at din smartphoneversion er IOS10 eller Android 5.0 eller nyere, og at den understøtter Bluetooth 4.0. 

1). Tilslutningstiden kan variere pga. forstyrrelser i det trådløse Bluetooth-signal. Hvis du ikke kan oprette forbindelse 
i længere tid, skal du sikre dig, at uret ikke befinder sig i nærheden af magnetfelter, og at der ikke forekommer 
forstyrrelser fra flere andre Bluetooth-enheder. 

2). Sluk Bluetooth, og tænd det igen. 
3). Luk apps, der kører i baggrunden, eller genstart mobiltelefonen. 
4). Undlad at tilslutte andre Bluetooth-enheder eller -funktioner på samme tid. 
5). Kører appen normalt i baggrunden? Hvis den ikke kører i baggrunden, er den måske ikke tilsluttet. 

 

2. Telefonen kan ikke finde uret 
Hvis uret ikke kan findes af mobiltelefonen, når Bluetooth er slået til, skal du tjekke, om uret er 
tændt og aktiveret. Hvis det stadig ikke fungerer, skal du slukke Bluetooth og genstarte det efter 20 
sekunder. 
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Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. 
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual. 

 
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER AS 

 
 

 
 

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. 

 
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 AS, at radioudstyrstypen SWK-110 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: SWK-110. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes 
under downloads/andre downloads. 
Driftsfrekvensområde: 2412-2484 MHz  
Maksimal udgangseffekt: 0,555 W 
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