
SWC-363
denver.eu

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FRFR
Cet appareil et 
ses accessoires 
sont recyclables

06/22



POL-1

Pierwsze kroki
Ostrożnie: Przed pierwszym użyciem opaski sportowej 
należy w pełni naładować jej akumulator. Przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawarliśmy w 
niej istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz 
porady na temat eksploatacji i konserwacji urządzenia. 
Zachować niniejszą instrukcję obsługi do użytku w 
przyszłości.

Środki ostrożności
Urządzenie może zawierać podzespoły elektryczne, 
które mogą powodować obrażenia ciała, jeżeli nie 
zostanie zachowana ostrożność. 
·Nie otwierać obudowy ani nie demontować urządzenia.
·Chronić produkt przed bardzo wysoką i niską 
 temperaturą. 
·Nie używać urządzenia w saunie lub zaparowanym 
 pomieszczeniu. 
·Nie pozostawiać produktu na długi czas w miejscu 
 bezpośrednio nasłonecznionym. 
·Nie należy wrzucać produktu do ognia, gdyż grozi to 
 wybuchem wbudowanego akumulatora. 
·Produkt zawiera wbudowaną baterię, która nie może 
 zostać wymieniona przez użytkownika. 
·Nie sprawdzać wszystkich powiadomień ani innych 
 danych wyświetlanych na ekranie produktu podczas 
 prowadzenia samochodu lub w trakcie wykonywania 
 innych czynności, podczas których rozproszenie uwagi 
 może być niebezpieczne. 
 



·Dane na temat pokonanej odległości mogą być 
 nieprecyzyjne. Odległość podawana jest jedynie jako 
 wskazówka i nie może być wykorzystywana jako punkt 
 odniesienia dla mierzenia odległości. 
·Produkt należy nosić poniżej (grubość palca) kości 
 nadgarstkowej, czyli w miejscu w którym zazwyczaj 
 nosi się bransoletę. 
·Produkt został sklasyfikowany jako lP67 
(zwykła wodoodporność).

Ostrożnie: Urządzenie może powodować podrażnienia 
skóry. Podczas przedłużonego kontaktu ze skórą u 
niektórych użytkowników mogą występować 
podrażnienia lub alergie. W razie zauważenia 
zaczerwienienia skóry, opuchlizny, swędzenia lub innych
podrażnień skóry należy przerwać korzystanie z 
produktu. Dalsze użytkowanie, nawet po ustąpieniu 
objawów, może skutkować odnowieniem lub nasilenie 
podrażnienia. Jeżeli objawy się utrzymują, należy 
skontaktować się z lekarzem. Nie otwierać obudowy ani 
nie demontować urządzenia. 

Uwaga na temat nasycenia krwi 
tlenem 
·OSTRZEŻENIE! Jedynie osoba posiadająca wykształcenie 
 medyczne jest w stanie prawidłowo zinterpretować 
 dane na temat natlenienia krwi. Korzystanie z 
 inteligentnej opaski nie może zastępować regularnych 
 wizyt kontrolnych u lekarza. 
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·Natlenienie krwi może ulegać znacznym wahaniom w 
 krótkim odstępie czasu. Poziom natlenienia zależy od 
 bardzo wielu czynników. 
·Zażywanie leków, alkohol oraz palenie tytoniu mogą 
 mieć duży wpływ na poziom natlenienia krwi. Na 30 
 minut przed wykonaniem pomiaru natlenienia krwi nie 
należy palić tytoniu, pić napojów zawierających kofeinę 
ani wykonywać ćwiczeń. 

Przeznaczenie 
Opaska jest przeznaczona do monitorowania 
parametrów powiązanych ze sprawnością fizyczną, 
takich jak tętno, ciśnienie krwi, przebyta lub 
przebiegnięta odległość, spalone kalorie i jakość snu. 
Wyniki pomiarów nie powinny być używane do celów 
medycznych, ambulatoryjnych lub dietetycznych. 

Ogólny opis produktu 

Styki ładowania

Monitor tętna
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POL-4

Włączenie zasilania
Aby naładować smart watch, przytrzymać przycisk 
boczny przez 3 sekundy lub podłączyć magnetyczny 
przewód ładujący.

Pobieranie i łączenie się z 
aplikacją inteligentnej opaski
1. Pobrać i zainstalować aplikację.
·Zeskanować telefonem lub tabletem kod QR i pobrać 
 aplikację.   
·System iOS: wyszukać i pobrać „Da Fit” w App Store. 
·System Android: wyszukać i pobrać „Da Fit” w Google 
 Play.
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Da Fit

Uwaga: telefon komórkowy musi obsługiwać Android 5.1 
lub IOS 8.0 lub nowsze wersje, oraz Bluetooth 4.0 lub nowszy.

2. Połączyć smart watch z aplikacją.

1. Kliknąć „Dodaj 
urządzenie”, aby 
odszukać smart 
watch.

2. Kliknąć nazwę 
urządzenia na liście 
zeskanowanych 
urządzeń.

SWC-363
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SWC-363

“SWC-363”would like to pair with
                 your iPhone.

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. W systemie iOS 
wyświetlone zostanie 
żądanie parowania 
Bluetooth, aby 
potwierdzić, należy 
kliknąć „Paruj”. 
System Android łączy 
się z zegarkiem 
bezpośrednio.

4. Powiązano pomyślnie.
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Połączenie telefoniczne przez 
Bluetooth
Telefon z systemem Android:
1. Po pomyślnym połączeniu aplikacji z Bluetooth 
zegarka, telefon automatycznie wyświetli żądanie
 „parowania”, kliknąć „Zezwól”.
2. W niektórych telefonach potwierdzenie parowania 
nie jest konieczne. Po połączeniu zegarka z aplikacją 
nawiązywane jest również połączenie Bluetooth dla 
potrzeb połączeń telefonicznych. Dzięki temu możliwe
jest odbieranie i nawiązywanie połączeń za pomocą 
zegarka.

Telefon z systemem iOS: W zakładce Ustawienia > 
Bluetooth wyszukać urządzenie SWC-363 i 
przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym połączeniu 
urządzeń można będzie za pomocą zegarka odbierać i 
nawiązywać połączenia telefoniczne. 

Usuwanie telefonicznego 
połączenia Bluetooth
Telefon z systemem Android: Urządzenie można rozłączyć 
z telefonem poprzez kliknięcie przycisku „Usuń urządzenie”.

Telefon z systemem iOS: W zakładce Ustawienia > 
Bluetooth wybrać SWC-363, a następnie kliknąć
 „Zapomnij to urządzenie”. Zegarek i telefon zostaną 
rozłączone.
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Funkcje inteligentnej opaski
Przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym, aby 
przełączyć interfejs menu i uzyskać dostęp do różnych 
funkcji zegarka. Interfejsy zostały przedstawione poniżej:



POL-9

Usuwanie urządzenia
W przypadku telefonów z systemem Android urządzenie 
można rozłączyć z telefonem poprzez kliknięcie 
przycisku „Usuń urządzenie”.

W przypadku telefonów z systemem iOS po usunięciu 
połączenia z aplikacji przejść do Ustawienia > Bluetooth, 
a następnie kliknąć „Zapomnij to urządzenie”.

SWC-363

1 2
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Często zadawane pytania (FAQ)
1. Dlaczego smart watch automatycznie 
rozłącza Bluetooth, gdy blokowany jest 
ekran telefonu z systemem Android?
1 > Zablokować aplikację w tle. Po usunięciu procesu Da 
      Fit smart watch zostanie rozłączony z telefonem.
2 > Umożliwić automatyczne uruchomienie aplikacji.
3 > Zezwolić na działanie w tle bez ograniczeń. 
      Domyślnie telefon z systemem Android inteligentnie 
      ogranicza działanie aplikacji w tle. Użytkownik musi 
      ręcznie zezwolić aplikacji na działanie w tle.

2. Dlaczego smart watch nie 
odbiera powiadomień push?
1 > Upewnić się, że powiadomienia push zostały 
      włączone w telefonie za pomocą przełącznika.
2 > Upewnić się, że komunikaty są poprawnie 
      wyświetlane na pasku powiadomień telefonu. 
      Powiadomienie push zniknie z zegarka smart watch, 
      gdy zostanie odczytane na pasku powiadomień 
      telefonu. Smart watch nie będzie otrzymywał 
      powiadomień push, jeżeli nie ma żadnych 
      powiadomień na pasku powiadomień telefonu.
      (Ustawienia powiadomień dostępne są w 
      ustawieniach telefonu. Należy włączyć powiadomienia 
      żądanych usług, np.: WeChat, QQ, połączenia, SMS i 
      innych.
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3 > Przejść do ustawień telefonu. W polu wyszukiwania 
      wpisać „Wykorzystanie powiadomień”, zamknąć 
      ustawienia i ponownie uruchomić Da Fit.

3. Czy można korzystać z zegarka 
smart watch w wannie, saunie
 lub jacuzzi?
Nie. Woda w wannie ma stosunkowo wysoką 
temperaturę i generuje duże ilości pary wodnej, która 
swobodnie unosząc się, może z łatwością dostać się do 
wnętrza zegarka smart watch przez szczeliny w 
obudowie. Gdy temperatura się obniży, wilgoć skropli 
się, co może prowadzić do zwarć i uszkodzeń zegarka 
smart watch.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem nowego rodzaju treningu należy 
skonsultować się z lekarzem. Zegarek smart watch nie 
powinien być wykorzystywany do celów medycznych, 
ale może służyć do dynamicznego monitorowania tętna 
w czasie rzeczywistym. 



POL-13

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez 
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i 
pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT 
DENVER A/S

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone 
baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które 
mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne 
dla środowiska naturalnego w przypadku 
nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są 
oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, 
patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno 
utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy 
je utylizować osobno.
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Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych 
baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki 
temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty 
selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w 
których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego 
rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw 
domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w 
urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
SWC-363 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny 
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: denver.eu.Kliknij 
IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy 
wprowadzić numer modelu: SWC-363. Następnie należy 
wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca 
sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji 
plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy:2402MHZ-2480MHZ
Maks. moc wyjściowa:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu


