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POL-1 
 

Zasady bezpieczeństwa 
 
Przed pierwszym użyciem 
produktu należy przeczytać 
uważnie instrukcje dot. 
bezpieczeństwa i zachować 
je do wykorzystania w 
przyszłości. 
 

1. Produkt nie jest zabawką. 
Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

2. Ostrzeżenie: Produkt 
zawiera akumulator 
litowo-polimerowy. 

3. Przechowywać produkt z 
dala od dzieci i zwierząt, 



 

POL-2 
 

aby zapobiec pogryzieniu i 
połknięciu. 

4. Temperatura pracy 
i przechowywania produktu 
wynosi od -5 stopni do 40 
stopni Celsjusza. 
Temperatury niższe lub 
wyższe niż powyższe mogą 
wpływać na działanie 
urządzenia. 

5. Nigdy nie otwierać 
produktu. Dotknięcie 
podzespołów 
wewnętrznych może 
spowodować porażenie 
prądem. Naprawy lub 
czynności serwisowe 



 

POL-3 
 

powinny być wykonywane 
tylko przez 
wykwalifikowany personel. 

6. Nie użytkować w wodzie o 
głębokości przekraczającej 
2 metr! 

7. Zdjąć smartwatch w 
przypadku jakiegokolwiek 
wycieku lub nadmiaru 
ciepła wydzielanego przez 
produkt, aby uniknąć 
poparzeń lub wysypki.  

8. Urządzenie można ładować 
tylko za pomocą 
dostarczonego kabla USB. 

9. Korzystanie z akcesoriów 
innych niż dostarczone z 



 

POL-4 
 

produktem może być 
przyczyną nieprawidłowego 
działania. 

10. Zasięg bezprzewodowej 
technologii Bluetooth 
wynosi około 10 m (30 
stóp). Maksymalny zasięg 
może się różnić w 
zależności od obecności 
przeszkód (ludzie, 
metalowe przedmioty, 
ściany itp.) i zakłóceń 
elektromagnetycznych. 

11. Mikrofale emitowane przez 
urządzenie Bluetooth mogą 
wpływać na działanie 



 

POL-5 
 

elektronicznych urządzeń 
medycznych. 
 
1. Skrócona instrukcja 

obsługi 
Przegląd funkcji

 
1. Ekran dotykowy 
2. Przycisk zasilania 
3. Czujnik tętna 
4. Płytka ładowania 
5. Czujnik temperatury 
6. Czujnik tlenu we krwi 



 

POL-6 
 

7. Przycisk trybu 
sportowego 

 
Aby naładować zegarek 
inteligentny, podłącz zaczep 
do ładowania na jednym 
końcu kabla USB do płytki 
do ładowania na spodzie 
zegarka inteligentnego. Po 
prawidłowym podłączeniu 
na ekranie zostanie 
wyświetlona ikona 
ładowania. 

 
 



 

POL-7 
 

Instalowanie aplikacji Denver 
Smart Life Plus na telefonie 

Wyszukaj aplikację „Denver 
Smart Life Plus” w sklepie 
Google Play lub App Store 
i zainstaluj ją. Ewentualnie 
zeskanuj poniższy kod QR, 
aby zainstalować aplikację.  

 
 

Łączenie zegarka 
inteligentnego z telefonem 
1. Włącz Bluetooth w 
swoim smartfonie. 
2. Otwórz „Denver Smart 



 

POL-8 
 

Life Plus” na smartfonie; 
ustaw swój profil w 
Ustawieniach. 
3. Wybierz „Połącz 
Smartwatch” w 
Ustawieniach. 
4. Wybierz swój 
smartwatch i połącz go ze 
smartfonem. 
 
Odłączanie zegarka 
inteligentnego od telefonu 
komórkowego 
1. Otwórz „Denver Smart 
Life Plus” na smartfonie. 
2. Wybierz „Odłącz 
Smartwatch” w 



 

POL-9 
 

Ustawieniach. 
3. Aby odłączyć 
smartwatcha od iPhone'a, 
kliknij „Odłącz smartwatch” 
w „Ustawieniach Denver 
Smart Life Plus”, a 
następnie przejdź do 
„Bluetooth” w 
ustawieniach iPhone'a, aby 
„Zapomnij to urządzenie”. 
 
Wprowadzenie 
⚫ Ekran można podświetlić, 

unosząc rękę lub 
naciskając przycisk 
zasilania. 

⚫ Naciśnij ekran tarczy 



 

POL-10 
 

zegarka i przytrzymaj go, 
a następnie przesuń 
w lewo czy prawo, aby 
zmienić tarczę. 

⚫ Naciśnij przycisk zasilania 
i przytrzymaj go, aby 
włączyć wyłączony 
zegarek inteligentny. 

 
2. Użytkowanie 
⚫ Włączanie: Naciśnij 

przycisk zasilania 
i przytrzymaj go przez 
trzy sekundy. 

⚫ Przechodzenie do 
ekranu menu: Na 
ekranie tarczy zegarka 



 

POL-11 
 

przesuń lewo. 
⚫ Wybór funkcji: Dotknij 

ikony.  
⚫ Zamykanie menu: 

Przesuń palcem od lewej 
do prawej na ekranie. 

⚫ Powrót do tarczy 
zegarka: Krótko naciśnij 
przycisk zasilania na 
dowolnym ekranie. 

⚫ Sprawdzanie 
wiadomości: Przesuń od 
lewej do prawej na 
ekranie tarczy zegarka. 
 

Zastrzegamy sobie prawo 
do zamian technicznych, 



 

POL-12 
 

błędów i braków w 
instrukcji obsługi. 

WSZYSTKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE, PRAWA 

AUTORSKIE DENVER A/S 

   

 
Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne oraz baterie 
zawierają materiały, 
komponenty i substancje, 
które mogą być 
niebezpieczne dla zdrowia i 
środowiska, jeśli ze 
zużytymi materiałami 
(wyrzucanymi urządzenia 
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elektrycznymi i 
elektronicznymi oraz 
bateriami) nie postępuje 
się właściwie. 

 
Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne oraz baterie 
są zaznaczone 
przekreślonym symbolem 
pojemnika na śmieci, patrz 
poniżej. Ten symbol 
oznacza, że urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
oraz baterie nie powinny 
być wyrzucane razem z 
innymi odpadami 
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domowymi, lecz powinny 
być wyrzucane oddzielnie. 
Użytkownicy powinni 
przekazywać zużyte baterie 
do odpowiednich, 
wyznaczonych punktów. W 
ten sposób zapewniasz, że 
baterie podlegają 
procesowi recyklingu 
zgodnie z rozporządzeniami 
władz i nie będą szkodzić 
środowisku. 
We wszystkich miastach 
powstały punkty zbiórki, 
gdzie można oddać 
bezpłatnie urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
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oraz baterie do stanowisk 
recyklingu bądź innych 
miejsc zbiorki, albo 
urządzenia i baterie mogą 
być odebrane z domu. 
Dodatkowe informacje 
znajdują się w wydziale 
technicznym urzędu 
miasta. 
 
DENVER A/S niniejszym 
oświadcza, że typ 
urządzenia radiowego 
SW-351 jest zgodny z 
dyrektywą 2014/53/EU. 
Pełny tekst deklaracji 
zgodności EU jest dostępny 
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pod następującym adresem 
internetowym: Wejdź na: 
www.denver.eu, a 
następnie kliknij IKONĘ 
wyszukiwania na górze 
strony. Wpisz number 
modelu: SW-351 
Teraz wejdź na stronę 
produktu. Czerwona 
dyrektywa znajduje się w 
„do pobrania/inne do 
pobrania”. 
 
Zakres częstotliwości pracy: 
2,402 GHz — 2,480 GHz 
Maks. moc wyjściowa: 3,3 
dBm 
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Ostrzeżenie: Bateria litowa 
w środku 
 
DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Dania 
www.facebook.com/denve
r.eu 
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