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Säkerhetsanvisningar
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du
använder produkten för första gången och behåll
anvisningarna för framtida referens.
 Produkten är inte en leksak. Håll den utom

räckhåll för barn.
 Varning: Produkten innehåller ett batteri av

litiumpolymer.
 Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även

till att husdjur inte kan tugga på eller svälja
produkten.

 Produktens drift- och förvaringstemperatur är
från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius.
Temperaturer över och under dessa
temperaturer kan påverka funktionen.

 Öppna aldrig produkten. Reparationer och
service får endast utföras av kvalificerad
personal.

 Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller
för hög värme från produkten för att undvika
brännskador eller utslag.

 Ladda endast med den medföljande
USB-kabeln.

 Att använda andra tillbehör än de som levereras
med produkten kan orsaka onormal
funktionalitet.
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 Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en
räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala
kommunikationsavståndet kan variera
beroende på förekomsten av hinder (människor,
metallföremål och väggar etc.) eller den
elektromagnetiska omgivningen.

 Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan
påverka driften av medicinska elektroniska
enheter.

Komma igång
Var försiktig: Se till att klockan laddas helt innan den
används för första gången. Läs den här
bruksanvisningen noggrant innan du använder
produkten. Den innehåller viktig information för din
säkerhet samt råd om användning och underhåll.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.

Var försiktig: Enheten kan orsaka hudirritation.
Långvarig kontakt kan bidra till hudirritation eller
-allergier hos vissa användare. Sluta använda
produkten om du ser några tecken på rodnad, svullnad,
klåda eller annan irritation på huden. Fortsatt
användning, även om symtomen har avtagit, kan
resultera i ytterligare eller ökad irritation. Kontakta din
läkare om symtomen kvarstår. Öppna inte höljet eller
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montera isär produkten.

Meddelande om blodsyresättning
Var försiktig! Endast en läkare är kvalificerad att tolka
mätningar av blodsyresättning. Användningen av den
här smarta klockan ska inte ersätta vanliga medicinska
undersökningar.
Blodsyresättningen kan utsättas för stora fluktuationer
under kort tid. Nivån beror på många olika faktorer.
Olika mediciner, alkohol och rökning kan ha stor
inverkan på blodsyresättningen. Du bör inte röka,
dricka koffeinhaltiga drycker eller träna inom 30
minuter innan du mäter blodsyresättningen.

Funktioner

Avsedd användning
Den här smarta klockan är avsedd för att övervaka
konditionsrelaterade mätvärden såsom puls, blodtryck,
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sträcka vid gång eller löpning, kaloriförbrukning och
sömnkvalitet. Data sommäts bör inte användas för
något medicinskt, ambulatoriskt eller dietiskt ändamål.

Produktöversikt

1. Laddningsgränssnitt 2. Pulsmätare

Laddar din smartklocka
Anslut USB-kabelns laddningsklämma till
laddningsgränssnitt på baksidan av smartklockan
för att ladda den. Om den ansluts framgångsrikt visas
laddningsikonen på skärmen.
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Ström på
Tryck på och håll sidoknappen nedtryckt i tre sekunder
för att slå på enheten. Alternativt kan du ansluta den
magnetiska laddningskabeln för att ladda den smarta
klockan.

Ladda ned och anslut med appen som tillhör
smartklockan
1. Ladda ned och installera Da Fit-appen.
Skanna QR-koden med telefonen för att ladda ned
appen.
iOS-system: sök efter och ladda ned ”Da Fit” från App
Store.
Android-system: sök efter och ladda ned ”Da Fit” från
Google Play.

Obs! Mobiltelefonen måste ha stöd för Android 4.4 iOS
8.0 eller senare och Bluetooth 4.0 eller senare.
2. Anslut den smarta klockan till appen.
Öppna appen och ställ in din profil.
Gå till [Enhet] och klicka sedan på [Lägg till enhet] för
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att hitta den smarta klockan. Välj din enhet i listan.
Modellnamnet SWC-372 visas i appen efter att
parkopplingen slutförs.

Användning
Svep uppifrån och ned för inställningar och nedifrån
och upp för aviseringar. Svep åt höger för funktioner
och åt vänster för snabbfunktioner. Använd
sidoknappen för att återgå till urtavla. Välj urtavla
genom att trycka på och hålla urtavlan nedtryckt och
sedan välja en ny. Fler urtavlor kan läggas till via appen.

Telefonsamtal via Bluetooth
För telefonsamtal via Bluetooth använder klockan
Bluetooth för parkoppling och anslutning med
mobiltelefonen. När mobilen är parkopplad kan du
ringa och ta emot telefonsamtal via klockan. Vid
inkommande samtal vibrerar Bluetooth-klockan och
visar numret.

Bluetooth-anslutning för samtal
Telefon med Android:
1. Efter att appen har anslutit med klockans
Bluetooth-funktion visar telefonen automatiskt att
en ”förfrågan om parkoppling” – klicka på ”Tillåt”.
2. Telefoner med iOS eller vissa mobiltelefoner visar
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inte ”förfrågan om parkoppling”: Gå till Inställningar >
Bluetooth, sök efter enheten SWC-372 och parkoppla
med den. Efter att enheterna har anslutits kan du ringa
och svara på samtal från klockan.

Koppla bort Bluetooth-anslutningen för samtal
Telefon med Android: Klicka på ”Koppla bort enhet” för
att koppla bort enheten från mobiltelefon.
Telefon med iOS: Gå till Inställningar > Bluetooth och
välj SWC-372. Tryck sedan på ikonen Mer information
och sedan ”Glöm den här enheten”. Klockan och
mobiltelefonen är nu frånkopplade.

Koppla bort enheten
För telefoner med Android kan enheten kopplas bort
från mobiltelefonen genom att klicka på ”Koppla bort
enhet”.
Efter borttagning av parkoppling med appen, på
telefoner med iOS, kan du gå till Inställningar >
Bluetooth och sedan klicka på ”Glöm den här enheten”

Varning!
- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt
solljus!
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- Ladda endast med originalladdaren sommedföljer
denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar
utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för
eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S

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
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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 A/S att denna typ av
radioutrustning SWC-372 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:
SWC-372. Öppna produktsidan och
Radioutrustningsdirektivet finns under
nedladdningar/andra nedladdningar.
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Driftfrekvensområde:2402MHZ-2408MHZ
Max. uteffekt:4.2W

DENVER A/S

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

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