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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. Aviso: Este produto inclui uma bateria de polímero de lítio. 
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças menores de 36 meses e de animais de estimação, para evitar ingestão 

ou que roam.  
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. 
4. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função. 
5. Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.  
6. Não utilizar em águas com profundidades abaixo de 1 metro! 
7. Para evitar queimaduras ou irritações, retire o smartwatch do pulso em caso de fugas da bateria ou calor excessivo no 

produto. 
8. A utilização de outros acessórios que não os fornecidos com o produto poderá causar um funcionamento anómalo. 

 

IMPORTANTE! As medições da aplicação de BPM-Frequência cardíaca-Oxigénio no sangue não se 
destinam a uso médico, incluindo autodiagnósticos ou consultas médicas, e apenas servem para fins de 
verificação geral da condição física e bem-estar. Este não é um dispositivo para diagnóstico médico. 
 
 
 

 

Transferir a Aplicação 
 

Efetue a leitura para transferir a Aplicação: JYOU PRO 
 

 

 
Os requisitos para o sistema do seu telemóvel: 
⚫ iOS 10 e superior  
⚫ Android 5.0 e superior  
⚫ Suportar Bluetooth 4.0 
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Instruções de utilização 
 
 

 
 
 

Ligar/desligar 
1. Ligar 

Prima sem soltar o botão para ligar/desligar durante 3 segundos e, em seguida, o ecrã do relógio 
acenderá com uma vibração; 

2. Desligar 

Aceda à página de definições do relógio e localize o menu para encerrar e, em seguida, toque no 
mesmo para encerrar; ou prima sem soltar o botão para ligar/desligar durante 3 segundos e, em 
seguida, o relógio vibrará e encerrará. 

 
 

Como carregar o relógio 
Utilize o cabo de carregamento magnético para carregar o seu smartwatch e, em seguida, o relógio 
ligará automaticamente quando estiver a carregar. (O método de carregamento é apresentado abaixo, 
a tensão de carregamento é 5 V.) 
 

 
  

Ecrã de Apresentação 

Orifício de regulação 

Botão para ligar/desligar 

Bracelete 

Botão do menu 
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Como ligar o relógio 
 

Antes da primeira utilização, precisa de ligar a Aplicação para a configuração. Depois da ligação ser 
estabelecida com sucesso, o relógio irá sincronizar automaticamente a hora, caso contrário, os dados 
do pedómetro e os dados do sono serão imprecisos. 
 

 

⚫ Abra a Aplicação (JYouPro) e clique no ícone de 
dispositivo  

⚫ Adicione o dispositivo (iOS)/(Android) 
⚫ Clique no ícone de procura de dispositivos 
⚫ Clique no BT com o nome "SWK-110” para estabelecer 

a ligação ao dispositivo 

 

Sincronização de dados: 

Na página inicial da aplicação, atualize para sincronizar os dados. O relógio pode guardar os dados 
offline durante 7 dias. Quantos mais dados, maior o tempo de sincronização. O tempo máximo de 
sincronização é cerca de 2 minutos; depois da sincronização terminar, será apresentada a mensagem 
"sincronização terminada" no ecrã. 
 
 

Página principal 
O relógio possui vários aspetos de relógio. Pode mudar através de uma pressão contínua de 3 
segundos. 
 

 

 

Pedómetro 
Clique na tecla de função para mudar para a interface de estado para ver o estado 
dos passos atuais. 

A distância e as calorias são calculadas e apresentadas de acordo com os passos 
dados e a altura e o peso definidos pela aplicação. 
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Quilometragem 
Na interface do menu, clique na tecla de função para mudar para a interface do 
estado para ver a quilometragem atual. 
 

 

Quilocalorias 
Clique na tecla de função para mudar para a interface das quilocalorias para ver o 
consumo calórico atual. 
 
 

Ritmo cardíaco 
Clique na tecla de função para mudar para a interface da frequência cardíaca e 
entrar na deteção da frequência cardíaca. Após o teste, prima a tecla para sair da 
deteção da frequência cardíaca. 
Ligue a Aplicação e use o smartwatch da forma correta. Durante o teste, o LED da 
frequência cardíaca na parte traseira da pulseira irá piscar; 
 

⚫ O sensor deve estar em contacto com a pele para evitar a influência de luz externa na 
precisão do teste; 

⚫ Mantenha a área limpa, pois suor ou manchas afetarão os resultados do teste 
 

 

Oxigénio no sangue 
Clique na tecla de função para mudar para a interface do oxigénio no sangue e 
iniciar o teste do oxigénio no sangue. Depois do teste do oxigénio no sangue, prima 
a tecla para sair do modo de oxigénio no sangue. Se não for encontrado qualquer 
resultado para o teste, será apresentado o resultado do último teste ou "--". 
Verifique se está a usar corretamente o relógio ou volte a testar. 
  



 

PT-5 

Desporto 
⚫ Clique na tecla de função para mudar para mudar para a interface do 

movimento específico. 
⚫ Prima sem soltar a tecla de função para iniciar (parar) a função em curso.  
⚫ Depois de parar, prima a tecla para sair. 

 
Inclui caminhar, correr, andar de bicicleta, badminton, basquetebol, futebol, saltar à corda, 
montanhismo e muitas outras atividades. 
 

 
 

 
 

Sono 
 

Use o smartwatch quando for dormir para os dados de sono serem adicionados à 
Aplicação. 
 

 

Cronómetro 
Clique na tecla de função para que o ecrã entre na interface da função do 
cronómetro; prima sem soltar a tecla de função para entrar na função do 
cronómetro; clique na tecla de função para iniciar (pausar) a função de contagem 
do tempo do cronómetro; prima sem soltar a tecla de função para regressar ao 
menu principal e prima a tecla para sair. 
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Interface de envio de 
mensagens 
Clique na tecla de função para ver as informações de histórico. Se não existirem 
informações de histórico, será apresentado como (0). 

Depois de uma pressão contínua para ver as informações, prima a tecla para sair. 
 

 
 

Interface das definições 
Clique na tecla de função para que o ecrã entrar na interface da função de 
definições. Prima sem soltar para aceder à interface do menu secundário para mais 
operações de função. 
 
 
 

Ajuste do brilho 
Prima sem soltar a tecla de função para entrar e, em seguida, clique na tecla de 
função para para selecionar um brilho diferente, existindo quatro níveis de brilho. 
 
 
 

Localizar o seu telemóvel 
Quando o relógio estiver ligado, prima sem soltar a tecla de função na interface de 
pesquisa para o telemóvel tocar. 
 
 
 

Desligar 
Nesta interface, prima a tecla de função durante três segundos e a pulseira irá 
desligar-se. 
Vibração do anel (bateria fraca, nenhuma vibração) 
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Perguntas Frequentes 
 

1. O que acontece se o Bluetooth não ligar (Falha de ligação / reconhecimento ou 
velocidade de reconhecimento lenta)? 

Certifique-se de que a versão do smartphone é iOS10 e Android 5.0 ou superior e que suporta o Bluetooth 4.0 

1). Devido à interferência de sinal la ligação sem fios do Bluetooth, o tempo de ligação poderá variar. Se não 
conseguir estabelecer ligação durante algum tempo, certifique-se de que a operação está livre de campos 
magnéticos ou interferências de vários dispositivos Bluetooth; 

2). Desligue e volte a ligar o Bluetooth; 

3). Feche as aplicações em segundo plano ou reinicie o telemóvel; 

4). Não ligue outros dispositivos Bluetooth ou funções em simultâneo; 

5). Verifique se a aplicação está a funcionar normalmente em segundo plano. Se não estiver em segundo plano, 
poderá não estar ligada 

 

2. Não encontra a pulseira? 

Devido à pulseira não ser procurada pelo telemóvel durante a emissão do Bluetooth, certifique-se 
de que a mesma está ligada e ativada. Se continuar inválida, desligue o Bluetooth e volte a ligá-lo 
após 20 segundos. 
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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 COMO 

 
 

 
 

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. 

 
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 AS declara que o tipo de equipamento de rádio SWK-110 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. 
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Escrever o número do modelo: SWK-110. 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: 2412-2484 MHz  
Potência de saída máxima: 0,555 W 

 
Denver AS 
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca 
 
 

facebook.com/Denver.eu 


