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Informação de Segurança 
 
Leia atentamente as 
instruções de segurança 
antes de utilizar o produto 
pela primeira vez e 
guarde-as para referência 
futura. 
 
1. Este produto não é um 
brinquedo. Mantenha-o 
afastado do alcance das 
crianças. 
2. Advertência: Este 
produto inclui uma bateria 
de polímero de lítio. 
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3. Mantenha o produto 
fora do alcance das crianças 
e de animais de estimação, 
para evitar ingestão ou que 
roam. 
4. A temperatura de 
funcionamento e de 
armazenamento é entre -5 
graus Celsius e 40 graus 
Celsius. Abaixo e acima 
destas temperaturas 
poderá afetar a função. 
5. Nunca abra o produto. 
Tocar nas partes elétricas 
no interior poderá causar 
choque elétrico. As 
reparações ou 
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manutenções apenas 
devem ser realizadas por 
pessoal qualificado. 
6. Não utilizar em águas 
com profundidades abaixo 
de 2 metros! 
7. Para evitar 
queimaduras ou irritações, 
retire o relógio inteligente 
em caso de fugas ou calor 
excessivo no produto.  
8. Carregue apenas com o 
cabo USB fornecido. 
9. A utilização de outros 
acessórios que não os 
fornecidos com o produto 
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poderá causar um 
funcionamento anómalo. 
10. A tecnologia sem fios 
Bluetooth opera dentro de 
um alcance de cerca de 10 
m. A distância de 
comunicação máxima 
poderá variar consoante a 
presença de obstáculos 
(pessoas, objetos metálicos, 
paredes, etc.) ou o 
ambiente eletromágnético. 
11. As micro-ondas 
emitidas por um dispositivo 
Bluetooth poderão afetar a 
operação de dispositivos 
eletrónicos médicos. 
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1. Manual de início rápido 
Generalidades

 
1. Ecrã tátil 
2. Botão de energia 
3. Sensor de batimento 

cardíaco 
4. Placa de carregamento 
5. Sensor de temperatura 
6. Sensor de oxigênio no 

sangue 
7. Botão do modo esporte 
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Para carregar o relógio 
inteligente, ligar os pinos 
de carregamento do cabo 
USB à placa de 
carregamento na parte de 
trás do relógio inteligente. 
Se for ligado com sucesso, 
aparece o ícone de 
carregamento no ecrã. 
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Instalar a aplicação Denver 
Smart Life Plus no telefone 
Procurar e instalar a 
aplicação “Denver Smart 
Life Plus” a partir de Google 
Play ou App store. Ou ler o 
seguinte código QR para 
instalar diretamente a 
aplicação.  

 
 

Ligar o relogio inteligente 
com o telefone 
1. Habilite o Bluetooth no 
seu smartphone. 
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2. Abra “Denver Smart Life 
Plus” em seu telefone 
inteligente; defina seu 
perfil em Configurações. 
3. Toque em “Conectar 
Smartwatch” em 
Configurações. 
4. Escolha seu smartwatch 
e conecte-o ao seu 
smartphone. 
 
Anular a ligação do relógio 
inteligente com o 
telemóvel 
1. Abra “Denver Smart Life 
Plus” no seu smartphone. 
2. Toque em “Desconectar 
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Smartwatch” em 
Configurações. 
3. Para desconectar o 
relógio inteligente de um 
iPhone, clique em 
“Desconectar Smartwatch” 
em “Configurações do 
Denver Smart Life Plus” e 
vá para “Bluetooth” nas 
configurações do iPhone 
para “Esquecer este 
dispositivo”. 
 
Introdução ao 
funcionamento 
⚫ Pode levantar a mão ou 

premir a botão de 



 

POR-10 
 

energia para ativar o 
ecrã. 

⚫ Premir e manter 
premido o ecrã do 
mostrador, 
seguidamente deslizar 
para esquerda ou 
direita para alterar o 
mostrador do relógio. 

⚫ Premir e manter 
premido o botão de 
energia para ativar o 
relógio inteligente 
quando o mesmo 
estiver desativado. 
 

2. Como usar 
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⚫ Ligar: Premir e manter 
premido o botão de 
energia durante 3 
segundos 

⚫ Ir para o ecrã do menu: 
Arrastar para a 
esquerda no ecrã do 
mostrador do relógio. 

⚫ Selecionar uma função: 
Tocar no ícone.  

⚫ Sair do menu: Arrastar 
o ecrã da esquerda para 
a direita. 

⚫ Voltar ao mostrador do 
relógio: Premir 
ligeiramente o botão de 
energia em qualquer 
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ecrã. 
⚫ Verificar mensagens: 

Arrastar da esquerda 
para a direita no ecrã 
mostrador do relógio. 

 
Tome nota - Todos os 
produtos estão sujeitos a 
alteração sem aviso prévio. 
Aceitamos dúvidas acerca 
de erros e omissões no 
manual. 

TODOS OS DIREITOS 
RESERVADOS, COPYRIGHT 

DENVER A/S 
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Equipamentos elétricos e 
eletrónicos, bem como as 
pilhas que os acompanham, 
contêm materiais, 
componentes e substâncias 
que podem ser perigosos 
para a sua saúde e para o 
meio ambiente, caso o lixo 
(equipamentos elétricos e 
eletrónicos deitados fora, 
incluindo pilhas) não sejam 
eliminados corretamente. 

 
Os equipamentos elétricos 
e eletrónicos, bem como as 
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pilhas, vêm marcados com 
um símbolo composto por 
um caixote do lixo e um X, 
como mostrado abaixo. 
Este símbolo significa que 
os equipamentos elétricos 
e eletrónicos, bem como as 
pilhas, não devem ser 
deitados fora em conjunto 
com o lixo doméstico, mas 
separadamente. 

 
Como utilizador final, é 
importante enviar as suas 
pilhas usadas para uma 
unidade de reciclagem 
adequada. Assim, 
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certamente as pilhas serão 
recicladas de acordo com a 
legislação e o meio 
ambiente não será 
prejudicado. 
Todas as cidades possuem 
pontos de recolha 
específicos, onde os 
equipamentos elétricos e 
eletrónicos, bem como as 
pilhas, podem ser enviados 
gratuitamente para 
estações de reciclagem e 
outros locais de recolha ou 
recolhidos na sua própria 
casa. O departamento 
técnico da sua cidade 
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disponibiliza informações 
adicionais em relação a 
isto. 

 
O(a) abaixo assinado(a) 
DENVER A/S declara que o 
presente tipo de 
equipamento de rádio 
SW-351 está em 
conformidade com a 
Diretiva 2014/53/EU. O 
texto integral da declaração 
de conformidade está 
disponível no seguinte 
endereço de Internet: 
Entrar em: www.denver.eu 
e depois clicar no ÍCONE 
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procurar no campo 
superior do sítio web. 
Escrever o número do 
modelo: SW-351. 
Agora entrar na página do 
produto e a instrução a 
vermelho encontra-se por 
baixo de 
transferências/outras 
transferências. 
 
Alcance operacional da 
frequência: 
2.402GHz---2.480GHz 
Potência de saída máxima: 
3.3dBm 
Aviso de bateria de lítio no 
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interior 
 
DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Dinamarca 
www.facebook.com/denver
.eu 
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