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Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä
tarpeita varten.
 Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten

ulottuvilta.
 Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on

litiumpolymeeriakku.
 Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten

ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja
nielemisen.

 Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0
celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän
lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi
vaikuttaa toimintaan.

 Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt
saavat korjata tai huoltaa laitetta.

 Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai
kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai
ihottumat.

 Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
 Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin

tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa
epänormaalia toimintaa.

 Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin
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(30 jalan) kantaman sisällä. Suurin
tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden
(ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai
sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

 Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan.

Aloittaminen
Huomio: Varmista, että kellon akku on ladattu täyteen
ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue tämä käyttöopas
huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Se sisältää omaa
turvallisuuttasi koskevia tärkeitä tietoja ja laitteen
käyttöä ja ylläpitoa koskevia neuvoja. Säilytä tämä
käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Huomio: Laite voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pitkittynyt
kontakti voi aiheuttaa ihoärsytystä tai allergioita
joillakin käyttäjillä. Jos huomaat punoituksen,
turvotuksen, kutinan tai muun ihoärsytyksen merkkejä
iholla, lopeta tuotteen käyttö. Jatkuva käyttö, vaikka
oireet katoaisivatkin, voi uusia tai lisätä ärsytystä. Jos
oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Älä avaa
kuorta tai yritä purkaa tuotetta.
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Veren happiarvoa koskeva ilmoitus
Huomio! Vain lääkäri on pätevä tulkitsemaan veren
happiarvoa. Tämän älykellon käytön ei pidä korvata
säännöllisiä lääkärintarkastuksia.
Veren happiarvo voi vaihdella laajalti lyhyessä ajassa.
Sen taso riippuu monista tekijöistä. Eri lääkkeet,
alkoholi ja tupakointi voivat vaikuttaa merkittävästi
veren happitasoon. Älä tupakoi, juo kofeiinipitoisia
juomia tai kuntoile 30 minuuttiin ennen veren
happiarvosi mittausta.

Ominaisuudet

Käyttötarkoitus
Tämä älykello on tarkoitettu valvomaan kuntoiluun
liittyviä mitta-arvoja, kuten syke, verenpaine, kävelty tai
juostu matka, kalorikulutus ja unenlaatu. Mitattuja
tietoja ei tule käyttää minään lääketieteellisenä,
liikunnallisena tai ruokavaliollisena viitteenä.
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Tuotteen yleiskatsaus

1. Latausliitäntä 2. Sykemittari

Älykellon lataaminen
Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi
älykellon takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä
on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.

Virta päälle
Kytke virta päälle painamalla ja pitämällä painettuna
sivupainiketta 3 sekunnin tai kytke magneettinen
latausjohto älykellon lataamista varten.
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Lataa älykellon sovellus ja luo yhteys sen avulla
1. Lataa ja asenna Da Fit -sovellus.
Skannaa QR-koodi puhelimellasi sovelluksen
lataamista varten.
iOS-järjestelmä: hae ja lataa “Da Fit” App Storesta.
Android-järjestelmä: hae ja lataa “Da Fit” Google
Playstä.

Huomautus: matkapuhelimesi pitää tukea Android
4.4:tä tai iOS 8.0:aa tai niitä uudempia versioita ja
Bluetooth 4.0:aa tai sitä uudempaa versiota.
2. Yhdistä älykello sovelluksen kanssa.
Avaa sovellus ja määritä profiilisi.
Siirry kohtaan [Laite] ja löydä sitten älykello
napsauttamalla [Lisää laite]. Valitse laitteesi luettelosta.
Näet sovelluksessa mallin nimen WC-372, kun yhteys
on muodostettu onnistuneesti.

Käyttö
Pyyhkäisemällä ylhäältä alas näet asetukset ja alhaalta



FIN 6

ylös ilmoitukset. Toiminnot näet pyyhkäisemällä
oikealle ja pikatoiminnot pyyhkäisemällä vasemmalle.
Käytä sivupainiketta siirtymään takaisin kellotauluun.
Valitse kellotaulu pitämällä kellotaulua painettuna ja
valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehto. Lisää
kellotauluja voidaan lisätä sovelluksesta.

Bluetooth-puhelut
Bluetooth-puheluissa kello käyttää
Bluetooth-toimintoa pariliitokseen ja yhdistämiseen
Bluetooth-matkapuhelimeen. Kun laitepari puhelimen
kanssa on muodostettu, voi soittaa ja vastaanottaa
puheluja kellosta. Kun puhelu saapuu, Bluetooth-kello
tärisee ja näyttää numeron.

Bluetooth-puheluyhteys
Android-puhelin:
1. Kun sovellus on onnistuneesti luonut yhteyden kellon
Bluetoothin kanssa, puhelimesi näyttää
automaattisesti laiteparipyynnön, napsauta "Salli".
2. iOS-puhelin tai jotkin matkapuhelimet, jotka eivät
näytä laiteparipyyntöä: Siirry kohtaan Asetukset >
Bluetooth, hae laitetta SWC-372 ja muodosta laitepari
sen kanssa. Kun laitteet on yhdistetty onnistuneesti,
voit soittaa ja vastata puheluihin kellon kautta.
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Bluetooth-puheluyhteyden poistaminen
Android-puhelin: Laitteen ja matkapuhelimen välinen
yhteys voidaan poistaa yksinkertaisesti napsauttamalla
“Poista laite”.
iOS-puhelin: Siirryt kohtaan Asetukset > Bluetooth,
valitse SWC-372, napsauta Lisätietoja-kuvaketta ja
sitten “Unohda tämä laite”. Kellosi ja matkapuhelimesi
yhteys on nyt katkaistu.
Poista laite
Android-puhelimilla laitteen yhteys matkapuhelimeen
voidaan katkaista yksinkertaisesti napsauttamalla
“Poista laite”.
iOS-puhelimilla, kun sidos on poistettu sovelluksesta,
siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja napsauta sitten
“Unohda tämä laite”
Varoitus!
-Litiumakku sisällä!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
-Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai
suoralle auringonpaisteelle!
-Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä
laturilla!

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

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER
A/S

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
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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 A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWC-372 on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu,
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa.
Kirjoita mallinumero: SWC-372. Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue:2402MHZ-2408MHZ
Maks. lähtöteho:4.2W

DENVER A/S

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

http://www.facebook.com/denver.eu
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