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Atenção - leia atentamente!
• Não tente abrir o seu relógio inteligente.
• Não exponha à a água ou à humidade elevada. O relógio inteligente não é 

à prova de água.
• Carregue apenas com o cabo de carregamento original incluído nesta 

embalagem.
• Não tente substituir a bateria do relógio inteligente por sua conta. Pode 

danificar a bateria, o que por sua vez pode provocar aquecimento 
excessivo e ferimentos. A bateria de lítio deve ser substituída apenas por 
um profissional qualificado e deve ser devidamente reciclada ou 
eliminada.

• Para evitar danos ao relógio inteligente, não o coloque perto de água, 
como vasos, pias cheias, banheiras, etc.

• Se utilizar um PC para carregar o relógio inteligente (através da porta 
USB), certifique-se de que o PC está ligado. Se entrar no modo de 
hibernação, parará de carregar.

• Também é possível utilizar um carregador USB para, por exemplo, 
smartphone ou tablet. Se utilizar um, certifique-se de ler as instruções de 
segurança do adaptador em questão.

• Eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que este produto 
não deve ser eliminado com os resíduos domésticos em toda a UE. Para 
evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana devidos à 
eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, 
para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 
devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de recolha e retoma ou 
contacte o distribuidor onde o produto foi adquirido.

• Tenha em atenção que o sensor de ritmo cardíaco neste sensor não 
é um dispositivo médico e não pode ser utilizado para tal fim. Se sofrer de 
alguma condição onde você ou o seu médico deseje monitorizar o seu 
ritmo cardíaco, deve utilizar antes um dispositivo médico profissional. 
Este sensor de ritmo cardíaco para relógio inteligente é feito para usar 
quando faz desporto e está ativo.
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• Se tiver pacemaker ou outro que possa ser afetado pela utilização de 
um sensor ótico de ritmo cardíaco, consulte o seu médico antes de usar.

Parabéns pelo seu novo Relógio Inteligente DENVER SW-450. Este relógio 
tem muitas funções inteligentes, por isso, recomendamos que perca uns 
minutos para ler este guia breve.
Características principais:

• Relógio inteligente Bluetooth com sensor de ritmo cardíaco
• Modo multidesportivo (corrida, caminhada, corrida indoor & corrida de 

pista)
• Monitorize o seu desempenho desportivo, visualize o ritmo cardíaco
• Use como pedómetro para monitorizar os seus passos diários e a 

qualidade do sono
• Sincronize a agenda telefónica e atenda ou rejeite chamadas diretamente 

no relógio
• Visualização de SMS, e-mails, eventos de calendário e atividade de redes 

sociais
• Controlo remoto de reprodução de música, captura remota de fotos no 

smartphone
• Bateria de polímero de lítio 200mAh com 5 dias em standby
• Compatível com iOS7 ou superior e Android 4.4 e superior
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Visão Geral
Relógio Inteligente
1. Ecrã tátil 
2. Botão de alimentação 
3. Altifalante 
4. Sensor de ritmo cardíaco 
5. MIC 
6. Terminais de carregamento de Pinos POGO 

Carregamento
• Se utilizar um adaptador de alimentação (não incluído), a corrente do 

adaptador de alimentação é: 5V 500mA.
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• Demora 2 horas a carregar totalmente o relógio inteligente, siga os passos 
abaixo para carregar.

1. Certifique-se de que os pinos POGO na cabo de carregamento 
encaixam corretamente nos terminais de carregamento na parte 
traseira do relógio inteligente.

2. Ligue a ponta grande do cabo USB a uma fonte de alimentação

Quando está a carregar desligado        Quando está a carregar ligado
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Como usar
Ligar: Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos

• Ir para o menu principal:  Deslize da direita para a esquerda na interface 
do ecrã do relógio

• Mudar o menu principal: Deslize para cima/para baixo
• Confirmar: Toque no ícone
• Sair: Deslize da esquerda para a direita
• Regressar à interface do ecrã do relógio:  Prima brevemente o botão de 

alimentação em qualquer interface
• Verificar notificações:  Deslize da esquerda para a direita na interface do 

ecrã do relógio.
• Mudar submenu/atalhos: Deslize para cima/para baixo 
• Desligar: Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos

Quando ligar o relógio inteligente, verá o ecrã inicial do relógio.

Deslize para a esquerda para entrar no modo de desporto, para a direita 
para entrar no modo de notificação, para cima para entrar nas 
configurações e para baixo para entrar no ecrã de informação das 
atividades.

Se ligar mais ecrãs nas configurações, pode aceder a eles deslizando para 
cima/baixo ou para a esquerda/direita.
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Emparelhar com um smartphone
Requisitos do telemóvel: Android 4.4 e superior, iOS7.0 e superior

Procure e descarregue a aplicação chamada: DENVER SW-450 da Google 
Playstore ou da Apple Appstore.

1. Ative o Bluetooth no seu relógio inteligente

2. Abra a aplicação DENVER SW-450 no seu smartphone, configure o 
seu perfil nas Configurações.

3. Toque em “Ligar Relógio Inteligente” nas Configurações, selecione o 
nome do seu relógio inteligente (ou o nome do seu relógio 
inteligente_LE no iPhone) na lista de dispositivos para ligação.

Passo 2: Função emparelhar para ligar (Apenas para iPhone)

Vá para “Configurações” → “Bluetooth” no iPhone e selecione o 
nome do seu relógio inteligente na lista de dispositivos para a 
ligação.
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Explicação do ícone Bluetooth

Significa que o Bluetooth 3.0 está ligado (para fazer e receber chamadas com o relógio 
inteligente)

Significa que o Bluetooth 4.0 está ligado (para dados de atividade e sincronização de notificações)

Significa que o Bluetooth3.0 ou 4.0 está ligado

Modo de desporto
Se tiver ligado a função de ritmo cardíaco, quando utilizar o relógio 
durante uma atividade desportiva, o relógio monitorizará o seu ritmo 
cardíaco. Após realizar a sua atividade, poderá ver esta informação na 
aplicação.

1. Pode tocar no ícone abaixo no menu principal para entrar no modo de 
desporto.

2. Modo multidesportivo: com modo de 4 desportos como se segue.

Deslize para cima/para baixo para selecionar o modo de desporto que 
deseja iniciar.
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Pedómetro
O relógio tem um pedómetro integrado e contará os seus passos durante 
o dia. Pode definir o seu objetivo diário na aplicação. Também pode ligar 
o alarme sedentário.
O relógio também regista o seu sono e dá-lhe uma visão geral do mesmo 
na aplicação (mostra-lhe quantas horas teve de sono profundo e sono 
superficial).

Ativação por voz
Também pode usar o relógio com o Siri/Google talk quando ligado ao seu 
smartphone. Por exemplo, peça para enviar um SMS, pergunte como está 
o tempo (esta informação aparecerá no telefone, não no relógio).

Chamadas
Pode fazer e receber chamadas no próprio relógio. Tem altifalante e 
microfone integrado. (Note que o telefone necessita de estar dentro do 
alcance do Bluetooth).

SMS/notificações
Serão  apresentadas  no  relógio  quando  emparelhado  com  o  seu 
smartphone.
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Esperemos que goste do seu novo relógio inteligente.  Se desejar  mais 
informação, encontra um manual completo em inglês no nosso site.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os 
acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem 
ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos 
eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado 
correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm 
marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como 
mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e 
electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o 
lixo doméstico, mas separadamente.
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Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma 
unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão 
recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será 
prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos 
eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados 
gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou 
buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade 
disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de 
equipamento de rádio SW-450 está em conformidade com a Diretiva 
2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está 
disponível no seguinte endereço de Internet: 

http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/

Alcance operacional da frequência: 256MHZ
Potência de saída máxima: 0.56W

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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