
SWC-363
denver.eu

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FRFR
Cet appareil et 
ses accessoires 
sont recyclables

06/22



POR-1

Iniciar
Cuidado: Certifique-se de carregar totalmente o 
monitorizador de condição física antes de o utilizar pela 
primeira vez. Leia atentamente este guia do utilizador 
antes da antes de utilizar o produto. Contém 
informações importantes para a sua segurança, bem 
como conselhos de utilização e manutenção. Mantenha 
este guia do utilizador para referência futura.

Precauções de Segurança
O produto contém componentes elétricos que poderão 
causar lesões se não forem manuseados corretamente. 
·Não abra o invólucro nem desmonte o produto.
·Não exponha o produto em temperaturas extremamente 
altas ou baixas. 
·Não utilize o produto numa sauna ou num banho turco. 
·Não deixe o produto em luz solar direta durante 
períodos prolongados. 
·Não elimine o produto no fogo, a bateria incorporada 
poderá explodir. 
·O produto possui uma bateria incorporada que não 
pode ser substituída pelo utilizador. 
·Não consulte notificações de chamadas ou outros dados 
no ecrã do produto enquanto conduz ou em outras 
situações nas quais as distrações poderão ser perigosas. 
·A distância percorrida poderá não ser precisa. Serve 
apenas como referência e não deve ser utilizada como 
referência para navegação. 



POR-2

·O produto deve ser colocado a um dedo do osso do 
pulso, como utiliza normalmente uma pulseira. 
·Este produto possui a classificação lP67 à prova de 
água diária. 

Cuidado: O dispositivo poderá causar irritações na pele. 
O contacto prolongado poderá contribuir para irritações 
na pele ou alergias em alguns utilizadores. Se notar 
algum sinal de vermelhidão, prurido ou outras irritações 
na pele, descontinue a utilização do produto. A 
continuação da utilização, mesmo após os sintomas 
pararem, poderá resultar em nova irritação ou o aumento 
da irritação. Se os sintomas continuarem, consulte o seu 
médico. Não abra o invólucro nem desmonte o produto. 

Aviso do oxigénio no sangue 
·AVISO! Apenas um médico está qualificado a interpretar 
as medições do oxigénio no sangue. A utilização desta 
pulseira inteligente não deve substituir exames médicos 
regulares. 
·O oxigénio no sangue pode estar sujeito a flutuações 
 num curto período de tempo. O nível depende de vários 
 fatores. 
·Diferentes medicamentos, álcool e tabaco podem ter 
 uma grande influência no nível do oxigénio no sangue. 
 Não fume, beba bebidas com cafeína nem faça exercício 
 nos 30 minutos anteriores à medição do oxigénio no 
 sangue. 



Utilização prevista 
Esta pulseira inteligente serve para monitorizar métricas 
relacionadas com a condição física, tais como a 
frequência cardíaca, pressão cardíaca, do sangue, a 
distância percorrida a andar ou em corrida, as calorias 
queimadas e a qualidade do sono. Os dados medidos 
não devem ser utilizados para referência médica, 
ambulatória ou alimentar. 

Generalidades do produto 

Contactos de 
carregamento

Monitorizar o 
batimento 
cardíaco

Ligar
Mantenha premido o botão lateral durante 3 segundos 
ou ligue o cabo de carregamento magnético para 
carregar o relógio inteligente.
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Transferir e ligar à aplicação do 
relógio inteligente
1. Transferir e instalar a Aplicação.
·Efetue a leitura do código QR com o seu telemóvel para 
 transferir a Aplicação.   
·Sistema iOS: procure e transfira a “Da Fit” na App Store. 
·Sistema Android: procure e transfira a “Da Fit” na Google 
 Play.

Da Fit
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Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou IOS 
8.0 ou superior, e o Bluetooth 4.0 ou superior.

2. Ligar o relógio inteligente à Aplicação.

SWC-363

1. Clique em "Adicionar 
dispositivo" para procurar 
o relógio inteligente.

2. No seu dispositivo, 
clique na lista de 
dispositivos procurados.



POR-6

SWC-363

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

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. O sistema iOS irá 
apresentar um pedido de 
emparelhamento de 
Bluetooth e pode clicar 
em "Emparelhar" para 
confirmar. 
O sistema Android liga 
diretamente ao relógio.

4. Vinculado com sucesso.
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Ligação de chamadas Bluetooth
Telefone Android:
1. Depois da Aplicação se ligar com sucesso ao Bluetooth 
do relógio, o seu telefone irá apresentar automaticamente 
um pedido de "emparelhamento", clique em "Permitir".
2. Alguns modelos de telefone não precisam de uma 
confirmação do emparelhamento. Depois d ligar o 
relógio à Aplicação, a ligação Bluetooth para a função 
de chamada também é estabelecida. Em seguida, 
poderá atender e efetuar chamadas no relógio.

Telefone iOS: Aceda a Definições > Bluetooth, procure o 
dispositivo SWC-363 e emparelhe com o dispositivo. 
Depois dos dispositivos serem ligados com sucesso, 
pode efetuar e atender chamadas a partir do relógio. 

Remover a ligação de chamadas 
Bluetooth
Telefone Android: O dispositivo pode ser desligado do 
seu telemóvel clicando simplesmente em “Remover 
dispositivo”.

Telefone iOS: Aceda a Definições > Bluetooth, selecione 
SWC-363 e, em seguida, clique em “Esquecer este 
dispositivo”. O seu relógio e o telemóvel estão agora 
desligados.
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Funções do relógio inteligente
Deslize no ecrã tátil para trocar a interface do menu e 
aceder às várias funcionalidades do relógio. As interfaces 
são apresentadas abaixo:
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Remover o dispositivo
Nos telefones Android, o dispositivo pode ser desligado 
do seu telemóvel clicando simplesmente em “Remover 
dispositivo”.

Nos telefones iOS, depois de remover a vinculação na 
Aplicação, aceda a Definições > Bluetooth e, em seguida, 
clique em “Esquecer este dispositivo”.

SWC-363

1 2
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Perguntas frequentes (PF)
1. Porque é que o relógio inteligente se 
desliga com frequência do Bluetooth 
quando o ecrã do telefone Android está 
bloqueado?
1 > Bloqueie a aplicação em segundo plano. Quando o 
      processo da aplicação Da Fit é limpo, o relógio 
      inteligente será desligado do telemóvel.
2 > Permita que a aplicação inicie automaticamente.
3 > Permita operações em seguindo plano sem restrições. 
      O telemóvel Android restringe de forma inteligente a 
      operação em segundo plano de aplicações por 
      predefinição. Os utilizadores precisam de permitir 
      manualmente a execução da aplicação em segundo 
      plano.

2. Porque é que o relógio inteligente não 
recebe mensagens push?
1 > Confirme se ativou o seletor para as mensagens push 
      nas notificações no telemóvel.
2 > Confirme se as mensagens podem ser apresentadas 
      normalmente na barra de notificações do telemóvel. 
      A mensagem push no relógio inteligente desaparece 
      depois de ler a mensagem na barra de notificações 
      do telemóvel. O relógio inteligente não irá receber a 
      mensagem push se não existir nenhuma mensagem 
      na barra de notificações do telemóvel. (Precisa de 
      



     encontrar as definições de notificação nas definições 
      do telefone e ativar o seletor das notificações para o 
      WeChat, QQ, chamadas, SMS e outros.
3 > Aceda às definições do seu telemóvel. Escreva
       "Utilização de notificações" na caixa de pesquisa, 
      feche as definições e volte a abrir a aplicação Da Fit.

3. Posso utilizar o relógio inteligente no 
banho, numa sauna ou num jacúzi?
Não. A água do banho tem uma temperatura 
relativamente elevada e cria bastante vapor, o qual está 
no estado de vapor com um raio molecular pequeno e 
pode se infiltrar facilmente no relógio inteligente através 
da abertura na estrutura. Quando a temperatura baixa, 
o vapor irá condensar em gotículas de água que podem 
causar facilmente curto-circuito e, dessa forma, danificar
o relógio inteligente.

Aviso:

Consulte o seu médico antes de iniciar um novo 
programa de exercícios. O relógio inteligente não deve 
ser utilizado para fins médicos, apesar de poder 
monitorizar dinamicamente a sua frequência cardíaca 
em tempo real. 
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT 
DENVER A/S

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

denver.eu

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.
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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 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 SWC-363 está em conformidade
com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da 
declaração de conformidade UE está disponível no 
seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, 
clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio 
web. Escrever o número do modelo: SWC-363. 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:2402MHZ-
2480MHZ
Potência de saída máxima:4.2W

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


