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Aviso!
-Bateria de lítio no interior!
-Não abrir o produto!
-Não expor ao calor, água, humidade e luz solar directa!

Pulseira Inteligente
DENVER BFH-252

Manual do Utilizador
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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.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de 

estimação, para evitar ingestão ou que roam.
5. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus 

Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá 
afetar a função.

6. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá 
causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem 
ser realizadas por pessoal qualificado.

7. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
8. De modo a evitar queimaduras ou irritações, remova as pulseiras de 

fitness em caso de fuga ou calor excessivo emitido pelo produto.

Descarregar a Aplicação
Digitalize o código QR seguinte, transfira e instale a Aplicação 
DENVER FIT 2.

Digitalize o Código QR e Transfira

Emparelhar
Abra a aplicação e configure o seu perfil.
Aceda a [Dispositivo], clique em [Adicionar novo dispositivo]. Escolha o seu 
dispositivo na lista de pesquisa.
Poderá ver o nome do modelo "BFH-252" na aplicação após o 
emparelhamento.

Ativar e carregar o dispositivo
Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar normalmente antes da 
primeira utilização. Em caso de bateria fraca, ligue o dispositivo ao
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  Porta de carregamento por USB

carregador. O dispositivo reiniciará automaticamente (deve ligar o USB a 
porta normal CC (5 V/500 mA) para carregar como abaixo. O recetor deve 
ser separado da correia quando estiver a carregar).

Funcionalidades da pulseira inteligente
Papel de parede principal
Existem 2 opções de papel de parede.

Registo de desporto
A pulseira inteligente conta automaticamente os passos dados, as calorias 
queimadas e a distância percorrida. Os dados medidos são sincronizados 
com a aplicação.
Nota: Os dados de desporto armazenados na pulseira são apagados à 
meia-noite todos os dias.
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Monitorização do ritmo cardíaco
Toque na página do ritmo cardíaco para iniciar a 
medição do seu ritmo cardíaco.

Monitorização da pressão sanguínea
Toque na página da pressão sanguínea para iniciar a 
medição da sua pressão sanguínea.

Monitorização do SpO2/oxigénio no sangue
Toque na página do SpO2 para iniciar a medição do 
seu SpO2/oxigénio do sangue.

Treino multidesportivo
Prima sem soltar a página de treino para iniciar um 
novo registo de treino. Estão disponíveis 3 modos de 
desporto. Os dados do último treino são exibidos na 
página de treino.

Lembrete de mensagem
A pulseira pode sincronizar notificações de entrada do 
Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc.
As 8 mais recentes podem ser guardadas na pulseira. 
Nota: Poderá ligar ou desligar a notificação recebida na 
aplicação.
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Mais funcionalidades
Outras funcionalidades incluem a versão do software, 
localizar o telemóvel, o brilho, desligar e repor.

Monitorização do sono
Tenha em atenção que após ligar o BFH-252 à aplicação, quando utilizar a 
pulseira inteligente enquanto dorme, a mesma irá monitorizar a qualidade e 
a duração do seu sono. Os dados medidos são sincronizados com a 
aplicação e poderá consultá-los na aplicação.

Mais informações sobre a utilização da Pulseira Inteligente em 
condições molhadas
A pulseira inteligente é resistente à água, o que significa que é à prova de 
chuva e de salpicos e resiste até ao treino mais transpirado.
Nota: Não nade com a pulseira inteligente. Não é recomendado que tome 
duche com a pulseira inteligente, apesar de não prejudicar a mesma. Retire 
a pulseira periodicamente para permitir que a sua pele seque e respire. 
Sempre que a sua pulseira fique molhada, seque-a bem antes de de a voltar 
a colocar.

Visualização rápida
Quando o ecrã da pulseira está desligado, rode o pulso para dentro para 
acender automaticamente o ecrã. O ecrã da pulseira desliga-se 
automaticamente depois de ficar em espera durante alguns segundos.

Advertência: Bateria de lítio no interior.
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www.denver.eu

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, 
contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos 
para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado 
(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não 
sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o 
símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. 
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 que envie as suas pilhas usadas para 
uma unidade de reciclagem adequada. Assim, 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

http://www.denver.eu/
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enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de 
recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua 
cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio 
BFH-252 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral 
da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de 
Internet: www.denver.eu, e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na 
linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BFH-252.
Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos 
equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências. 
Alcance da frequência de funcionamento: 2402 - 2480 MHz
Potência de saída máxima: 0 dBm

Denver A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu 

facebook.com/denver.eu

http://www.denver.eu/
http://www.denver.eu/

