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Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet
brukes for første gang. Behold instruksjonene for
fremtidig referanse.
 Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares

utilgjengelig for barn.
 Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium

polymer-batteri.
 Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og

dyr, for å unngå tygging og svelging.
 Produktets betjenings- og

oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius
til 40 grader celsius. Bruk under og over denne
temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

 Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller
service må kun utføres av kvalifisert personell.

 Fjern smartklokken i tilfelle lekkasje eller
omfattende varme fra produktet, for å unngå
brannskader eller utslett.

 Lade kun med den leverte USB-kabelen.
 Bruk av annet tilbehør enn det som er levert

med produktet kan forårsake unormal
funksjonalitet.

 Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor
en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot).
Maksimal kommunikasjonsavstand kan
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avhenge av hindringer (mennesker,
metallgjenstander, vegger osv.) eller det
elektromagnetisk miljøet.

 Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet
kan påvirke driften til elektroniske medisinske
enheter.

Komme i gang
Advarsel: Sørg for å full-lade klokken før du bruker den
for første gang. Les denne bruksanvisningen nøye før
du bruker produktet. Den inneholder viktig
informasjon for din sikkerhet samt råd om bruk og
vedlikehold. Ta vare på denne brukerveiledningen for
fremtidig referanse.

Advarsel: Enheten kan forårsake hudirritasjon.
Langvarig kontakt kan bidra til hudirritasjon eller allergi
hos enkelte brukere. Dersom du opplever tegn på
rødhet, hevelse, kløe eller annen hudirritasjon, må du
slutte å bruke produktet. Fortsatt bruk, selv etter at
symptomene avtar, kan føre til fornyet eller økt
irritasjon. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer. Ikke
åpne kabinettet eller demonter produktet.

Merknad om blodoksygen
Forsiktighet! Bare en lege er kvalifisert til å tolke



NOR 3

oksygenmålingene i blodet. Bruken av denne
smartklokken bør ikke erstatte vanlige medisinske
undersøkelser.
Blodoksygenet kan bli utsatt for store svingninger i
løpet av kort tid. Nivået avhenger avmange faktorer.
Ulike medisiner, alkohol og røyking kan ha stor
innflytelse på nivået av blodoksygen. Ikke røyk, drikk
koffeinholdige drikker eller tren innen 30 minutter før
dumåler oksygenet i blodet.

Funksjoner

Tiltenkt bruk
Denne smartklokken er beregnet på å overvåke
treningsrelaterte beregninger som puls, blodtrykk, gått
eller løpt distanse, kaloriforbruk og søvnkvalitet. Målte
data skal ikke brukes til medisinske, ambulerende eller
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diettreferanser.

Produktoversikt

1. Ladegrensesnitt
2. Pulsmonitor

Lade smartklokken din
For å lade smartklokken,koble til USB-kabelens
ladeklype til ladegrensesnitt på baksiden av
smartklokken. Hvis den er koblet til ordentlig, vil
skjermen viseet lade-ikon.
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Slå på
Trykk og hold inne sideknappen i 3 sekunder for å slå
på, eller koble inn den magnetiske ladekabelen for å
lade smartklokken.

Last ned og koble til med smartklokke-appen
1. Last ned og installer Da Fit-appen.
Skann QR-koden med telefonen for å laste ned appen.
iOS-system: søk etter og last ned “Da Fit” fra App Store.
Android-system: søk etter og last ned “Da Fit” fra
Google Play.

Merk: mobiltelefonen din må støtte Android 4.4 iOS 8.0
eller nyere, og Bluetooth 4.0 eller nyere.
2. Koble smartklokken til appen.
Åpne appen og konfigurer profilen din.
Gå til [Enhet], og klikk deretter på [Legg til enhet] for å
finne smartklokken. Velg enheten din fra listen. Du ser
modellnavnet SWC-372 i appen etter
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sammenkoblingen.

Betjening
Sveip fra topp til bunn for innstillinger og fra bunn til
topp for varsler. Sveip til høyre for funksjoner og sveip til
venstre for hurtigfunksjoner. Bruk sideknappen for å gå
tilbake til urskiven. Velg urskive ved å holde på urskiven
og velge den du ønsker. Flere urskiver kan legges til fra
appen.

Bluetooth-telefonsamtale
For Bluetooth-samtaler benytter klokken
Bluetooth-funksjonen for sammenkobling og tilkobling
med Bluetooth-mobiltelefoner. Når mobilen er
sammenkoblet, kan du ringe og motta telefonsamtaler
fra klokken. Ved innkommende samtaler vibrerer
Bluetooth-klokken og viser nummeret.

Bluetooth-anropstilkobling
Android-telefon:
1. Etter at appen har koblet seg til klokkens Bluetooth,
viser telefonen automatisk en
«sammenkoblingsforespørsel». Klikk på «tillat».
2. iOS-telefoner eller noen mobiltelefoner som ikke
viser «sammenkoblingsforespørsel»: Gå til
Innstillinger > Bluetooth, søk etter enheten SWC-372 og
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sammenkoble med den. Etter at enhetene er koblet til,
kan du ringe fra og besvare på anrop med klokken.

Fjern Bluetooth-anropstilkobling
Android-telefon: Enheten kan kobles fra
mobiltelefonen din ved å klikke på “Fjern enhet”.
iOS-telefon: Gå til Innstillinger > Bluetooth, velg
SWC-372, trykk på Mer info-ikonet og klikk deretter på
«Glem denne enheten». Klokken ogmobiltelefonen er
nå koblet fra hverandre.

Fjern enheten
For Android-telefoner kan enheten kobles fra
mobiltelefonen din ved å klikke på “Fjern enhet”.
Etter at sammenkoblingen på iOS-telefoner er fjernet
fra appen, går du til Innstillinger > Bluetooth, og klikker
deretter på “Glem denne enheten”

Advarsel!
- Inneholder litiumbatteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller
direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre



NOR 8

produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle
feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT
DENVER A/S

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.



NOR 9

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 A/S at radioutstyrstypen
SWC-372 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: SWC-372. Gå
deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet
under nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde:2402MHZ-2408MHZ
Maks. utgangseffekt:4.2W

DENVER A/S

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

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