
Smartwatch
Gebruiksaanwijzingen

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van ons product. Lees de instructies 
a.u.b. zorgvuldig voorafgaand aan gebruik.



Aan de slag

1. Inschakelen
Automatische inschakeling na het opladen.

Opmerking: Het horloge moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en 
geactiveerd. Gebruik a.u.b. de originele stroomadapter om het horloge op te 
laden

2. Denver SW-350 APP downloaden en installeren 
Download de app “Denver SW-350” via de App Store of Google Play en 
installeer deze op uw smartphone.
Opmerking: Hieronder volgen de systeemvereisten.

iOS 9.0 en hoger Android 4.4 en hoger Bluetooth 4.2

3. Correct met uw smartphone verbinden.



Correcte verbinding: Het horloge 
koppelen via de app VeryFitPro op 

uw telefoon

Verkeerde verbinding: Het 
horloge via Bluetooth 

koppelen in de 
telefooninstellingen

4. Het horloge koppelen

Schuif omlaag op de homepagina van de app om het koppelingsverzoek op te 
roepen. Selecteer het productmodel en druk op "Koppeling bevestigen" om de 
koppeling af te ronden.



Instructies voor gebruik

1. Sport activeren

Open de Sportinterface, schuif omhoog of omlaag 
om een sportonderwerp te  selecteren en  druk op 
het icoontje om de sportfunctie te starten.

2. Sport starten

Wanneer Sport is geactiveerd, dan zal het horloge 
een  sportaftelling  weergeven.  De  sportfunctie 
begint na de aftelling

3. Bedieningen tijdens sport



                            

4. Herinnering van hartslag tijdens sport 

Het horloge zal tijdens het sporten continu uw hartslag meten. Als de huidige 
hartslag de maximale hartslag overschrijdt, dan zal het horloge u er via vibratie 
en alarminformatie aan herinneren minder intensief te sporten of te stoppen met 
uw sportactiviteiten. Stel deze herinnering voor een veilige hartslag in via Meer 
> Hartslagzone > Gebruiker-gedefinieerde max. hartslag in de mobiele app.

5. Sport pauzeren of stoppen

Sport pauzeren

Houd in de ontgrendelde schermstatus de toets OMHOOG ingedrukt om de 
sportfunctie te pauzeren. Druk op het icoontje Vervolgen om de sportfunctie te 
hervatten

Schuif het scherm in de gepauzeerde status omhoog om de sportgegevens te 
bekijken



Sport stoppen

Selecteer in de gepauzeerde status het stopicoontje om de sportfunctie te 
stoppen

Het horloge zal na uw sportactiviteiten de details ervan opslaan. Bekijk deze 
sportgegevens in de sportregistratie

Overige functies

1. Gezondheidsgegevens

Open de interface Gezondheidsgegevens om de 
geaccumuleerde stappen, calorieën en afstanden te 
bekijken wanneer u het horloge voor een dag 
draagt

2. Notificaties

Intelligente herinnering inschakelen

Wanneer het in gebruik is, dan dient u "Intelligente herinnering" in te schakelen 
in de app. Selecteer de gewenste notificatietypes voor activering. Deze functie 
vereist de verbinding tussen het horloge en uw smartphone.

Bericht bekijken
Het horloge zal trillen om u te informeren wanneer u een bericht ontvangt.

Als het bericht niet onmiddellijk na de ontvangst wordt bekeken, dan kunt u het 
scherm omlaag schuiven om het bericht te openen.

Bericht wissen
Het horloge kan de 12 meest recente notificaties opslaan. Wanneer deze limiet 
wordt overschreden, dan zal de oudste notificatie automatisch worden gewist 
zodra er een nieuwe notificatie wordt ontvangen. Wanneer de inhoud van een 



notificatie niet op een enkel scherm past, dan zal het continu worden 
weergegeven op de berichtenlijstinterface. Schuif een enkele berichtenbox naar 
links om het icoontje Wissen weer te geven en druk op dit Wisicoontje om het 
bericht te wissen.

Schuif omlaag vanaf de top van de berichtenlijst en druk op het icoontje 
Verwijderen om alle berichten te verwijderen.

3. Hartslag

Dit horloge ondersteunt hartslagdetectie. Schuif 
naar de hartslaginterface, houd het interfacescherm 
2 seconden ingedrukt en het horloge zal 
automatisch uw hartslag meten. Blijf stil staan 
tijdens het meten, zodat het horloge meer 
nauwkeurige hartslaggegevens kan verstrekken.

Opmerking: Om de nauwkeurigheid van de hartslagdetectie te verbeteren, dient 
u het horloge correct te dragen en het gedeelte dan contact maakt met uw huid 
schoon te houden.



4. Weer

U kunt met de weerfunctie de 
weersomstandigheden in uw omgeving bijhouden. 
De weergegevens worden via het mobiele 
telefoonnetwerk verkregen. De verbinding tussen 
het horloge en de telefoon is dus nodig om de 
weergegevens bijtijds te updaten.

5. Meer functies

Stopwatch
U kunt meerdere stopwatchtijden registreren.

Timer
U kunt een aftelling instellen. Het horloge trilt om u te informeren wanneer de 
aftelling is verlopen.

Alarm 
U kunt een alarm instellen via de mobiele app.

Het horloge trilt om uw te informeren wanneer de alarmtijd is bereikt. De 
vibratie zal 20 seconden duren als het alarm niet wordt uitgeschakeld. De 
alarmvibratie begint weer na 5 minuten. Druk op de toets 
OMHOOG/OMLAAG om het alarm te pauzeren en na 5 minuten weer te laten 
klinken. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om de alarmherinnering uit te 
schakelen.

Oproepherinnering
U kunt de oproepherinnering instellen via de mobiele app. Schakel de functie 
Oproepherinnering in en houd de verbinding tussen het horloge en de telefoon 
in stand. Het horloge zal trillen om u te informeren wanneer u een inkomende 
oproep ontvangt.

Sluit het oproepbericht dat verschijnt door op de toets OMHOOG/OMLAAG te 
drukken. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om de oproep te weigeren.



6. Bedieningsinterface

DND-modus
Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te 

openen. Druk op het DND-icoontje om het icoontje op te laten lichten ( ). 
De DND-modus is ingeschakeld. Druk nogmaals op het DND-icoontje om het 

icoontje te dimmen ( ). De DND-modus is uitgeschakeld 

Helderheidinstelling
Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te 
openen. Het helderheidsniveau is standaard ingesteld op niveau 2. Druk op het 

helderheidicoontje ( ) om het helderheidsniveau te wisselen tussen niveau 1, 
niveau 2 en niveau 3. 

Systeeminstellingen
Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te 

openen en druk op het icoontje Systeeminstellingen ( ) om de 
Systeeminstellingen te openen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen via de Systeeminstellingen.
Oproepinstellingen: Druk hierop om deze functie te openen en uit verschillende 
klokstijlen te kiezen.

De OMHOOG-toets ingedrukt houden: druk hierop om deze functie te openen 
en een sportstijl in te stellen door de OMHOOG-toets ingedrukt te houden.

Reset naar fabrieksinstellingen: indrukken om de standaard fabriekswaarden te 
herstellen.

Firmware-informatie: indrukken om de firmware-informatie en het Bluetooth-
adres te controleren.



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn 
voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER 
ELECTRONICS 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 afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit 
symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk 
afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden 
ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert 
bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze 
manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in 
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.



Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of 
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen 
worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer 
informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SW-350 
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het 
zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het 
modelnummer: SW-350. Open nu de productpagina en de rode richtlijn 
is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentiebereik:
Totaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

