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Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat
u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar
de instructies voor toekomstig gebruik.

 Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten
bereik van kinderen.

 Waarschuwing: Dit product bevat een
lithium-polymeerbatterij.

 Houd het product buiten het bereik van
kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken
te voorkomen.

 De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het
product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te
hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.

 Open het product nooit. Reparaties of
onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd
door gekwalificeerd personeel.

 Verwijder de slimme band bij lekkage of
overmatige hitte van het apparaat om
brandwonden of uitslag te voorkomen.

 Alleen opladen met de meegeleverde
USB-kabel.

 Het gebruik van andere accessoires dan de bij
het apparaat meegeleverde accessoires kan de
werking van het apparaat verstoren.

 Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen
een bereik van ongeveer 10 m. De maximale
communicatieafstand kan variëren afhankelijk
van de aanwezigheid van obstakels (mensen,
metalen voorwerpen, muren, enz.) of de
elektromagnetische omgeving.

 Microgolven die door een bluetooth-apparaat
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worden uitgezonden, kunnen de werking van
elektronische medische apparatuur
beïnvloeden.

Aan de slag
Opgelet: Zorg ervoor dat de smartwatch volledig is
opgeladen voordat u deze voor het eerst in gebruik
neemt. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat
u het product in gebruik neemt. Deze bevat belangrijke
informatie voor uw veiligheid, evenals gebruiks- en
onderhoudsadvies. Bewaar deze handleiding om deze
in de toekomst te kunnen raadplegen.

Opgelet: Het apparaat kan huidirritatie veroorzaken.
Langdurig contact kan bij sommige gebruikers
bijdragen aan huidirritatie of allergieën. Stop het
product te gebruiken als u tekenen van roodheid,
zwelling, jeuk of andere huidirritatie opmerkt.
Voortgezet gebruik, zelfs nadat de symptomen zijn
verdwenen, kan leiden tot hernieuwde of verergerde
irritatie. Raadpleeg uw arts als de problemen
aanhouden. Open nooit de behuizing en haal het
product niet uit elkaar.

Opmerkingen over zuurstofgehaltes
Opgelet! Alleen een arts is gekwalificeerd om de
metingen van het zuurstofgehalte in uw bloed te
interpreteren. Het gebruik van deze smartwatch is
geen vervanging voor reguliere medische
onderzoeken.
Het zuurstofgehalte in uw bloed kan in korte tijd sterk
fluctueren. Het hangt af van veel verschillende factoren.
Verschillende medicijnen, alcohol en roken kunnen een
grote invloed hebben op het zuurstofgehalte in het
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bloed. Rook niet, drink geen cafeïnehoudende drankjes
of sport niet binnen de 30 minuten voordat u uw
zuurstofgehalte gaat meten.

Functies

Beoogd gebruik
Deze smartwatch is bedoeld voor het bijhouden van
fitnessgerelateerde statistieken zoals hartslag,
bloeddruk, gelopen of hardgelopen afstand,
calorieënverbruik en slaapkwaliteit. De gemeten
gegevens mogen niet worden gebruikt voor medische,
ambulante of dieetreferenties.

Productoverzicht

1. Oplaadinterface 2. Hartslagmonitor
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Uw smartwatch opladen
Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de
oplaadclip van de USB-kabel aan op de oplaadinterface
aan de achterkant van het slimme horloge. Het
oplaadicoontje verschijnt op het scherm als de
verbinding tot stand is gebracht.

Inschakelen
Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om in te
schakelen of sluit de magnetische laadkabel aan om de
smartwatch op te laden.

Download en maak verbinding met de
smartwatch-app
1. Download en installeer de Da Fit-app.
Scan de QR-code met uw telefoon om de app te
downloaden.
iOS-systeem: zoek naar “Da Fit” in de App Store en
download.
Android-systeem: zoek naar “Da Fit” in Google Playen
download.
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Opmerking: uwmobiele telefoon moet Android 4.4 iOS
8.0 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger ondersteunen.
2. Verbind de smartwatch met de app.
Open de app en maak uw profiel aan.
Ga naar [Apparaat] en klik op [Apparaat toevoegen] om
de smartwatch te vinden. Kies uw apparaat in de lijst. U
ziet de modelnaam SWC-372 in de app na een
geslaagde koppeling.

Bediening
Swipe van boven naar onder voor instellingen en van
onder naar boven voor meldingen. Swipe naar rechts
voor functies en naar links voor snelle functies. Gebruik
de zijknop om terug te keren naar de wijzerplaat.
Selecteer een wijzerplaat door de huidige wijzerplaat
ingedrukt te houden en vervolgens de gewenste
wijzerplaat te kiezen. Meer wijzerplaten kunnen
worden toegevoegd via de app.

Bluetooth-telefoongesprek
Voor bluetooth-gesprekken gebruikt het horloge de
bluetooth-functie voor het koppelen en verbinden met
de telefoon. Wanneer de mobiele telefoon is gekoppeld,
kunt u het horloge gebruiken om oproepen te plaatsen
en ontvangen. Bij inkomende oproepen zal het
Bluetooth-horloge trillen en het nummer weergeven.

Bluetooth-oproepverbinding
Android-telefoon:
1. Nadat de app succesvol verbinding heeft gemaakt
met de Bluetooth-functie van het horloge, verschijnt er
automatisch een "koppeling"-verzoek op uw telefoon,
klik nu op "Toestaan".
2. Op iOS-telefoons of sommige anderemobiele
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telefoons die geen "koppeling"-verzoek weergeven: ga
naar Instellingen > Bluetooth, zoek naar het apparaat
SWC-372 en koppel deze. Nadat de apparaten
succesvol zijn gekoppeld, kunt u via uw horloge
oproepen plaatsen en beantwoorden.

De Bluetooth-oproepverbinding verwijderen
Android-telefoon: Het apparaat kan worden
losgekoppeld van uwmobiele telefoon door gewoon
op "Apparaat verwijderen" te klikken.
iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth,
selecteer SWC-372, druk op het pictogramMeer
informatie en klik vervolgens op “Vergeet dit apparaat”.
De verbinding tussen uw horloge en mobiele telefoon
is nu verbroken.

Het apparaat verwijderen
Voor Android-telefoons kan het apparaat worden
losgekoppeld van uwmobiele telefoon door gewoon
op "Apparaat verwijderen" te klikken.
Voor iOS-telefoons, na de koppeling via de app te
hebben verbroken, gaat u naar Instellingen > Bluetooth
en klikt u vervolgens op “Vergeet dit apparaat”

Waarschuwing!
- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
-Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct
zonlicht!
-Alleen opladen met de bij dit product originele
meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan
wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en
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omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de
inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen
zijn gemarkeerd met het doorgekruiste
vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit
symbool betekent dat elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen niet mogen worden
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar
afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte
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batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor
aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor
dat de batterijen worden gerecycled in
overeenstemmingmet de wetgeving en geen schade
toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar
elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations
of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het
afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende
informatie kan worden verkregen bij de technische
afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type
radioapparatuur SWC-372 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres: denver.eu en klik
vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel
van de website. Type het modelnummer: SWC-372. Ga
nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te
vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:2402MHZ-2408MHZ
Maximaal uitgangsvermogen:4.2W

DENVER A/S

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

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