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Zasady bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać
uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je
do wykorzystania w przyszłości.
 Produkt nie jest zabawką. Przechowywać

wmiejscu niedostępnym dla dzieci.
 Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator

litowo-polimerowy.
 Przechowywać produkt z dala od dzieci i

zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
 Temperatura pracy i przechowywania produktu

wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza.
Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe
mogą wpływać na działanie urządzenia.

 Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub
czynności serwisowe powinny być wykonywane
tylko przez wykwalifikowany personel.

 Zdjąć smartwatch w przypadku jakiegokolwiek
wycieku lub nadmiaru ciepła wydzielanego
przez produkt, aby uniknąć poparzeń lub
wysypki.

 Urządzenie można ładować tylko za pomocą
dostarczonego kabla USB.

 Korzystanie z akcesoriów innych niż dostarczone
z produktemmoże być przyczyną
nieprawidłowego działania.
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 Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth
wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg
może się różnić w zależności od obecności
przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany
itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.

 Mikrofale emitowane przez urządzenie
Bluetooth mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.

Pierwsze kroki
Ostrożnie: Przed pierwszym użyciem zegarka należy
całkowicie naładować jego 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.

Ostrożnie: Urządzenie może powodować podrażnienia
skóry. Podczas przedłużonego kontaktu ze skórą u
niektórych użytkownikówmogą 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
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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
Ostrożnie! Jedynie osoba posiadająca wykształcenie
medyczne jest w stanie prawidłowo zinterpretować
dane na temat natlenienia krwi. Korzystanie z zegarka
nie może zastępować regularnych wizyt kontrolnych
u lekarza.
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.
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Funkcje

Przeznaczenie
Zegarek jest przeznaczony 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

1. Interfejs ładowania 2. Monitor tętna
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Ładowanie zegarka inteligentnego
Aby naładować zegarek inteligentny, podłącz zaczep
do ładowania na jednym końcu kabla USB do interfejs
do ładowania na spodzie zegarka inteligentnego. Po
prawidłowym podłączeniu na ekranie zostanie
wyświetlona ikona ładowania.

Włączenie zasilania
Przytrzymać przycisk boczny przez trzy sekundy, aby
włączyć zegarek, lub podłączyć magnetyczny przewód
ładujący, aby go naładować.

Pobieranie i łączenie się z aplikacją zegarka
1. Pobrać aplikację Da Fit i zainstalować ją.
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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Uwaga: telefon komórkowy musi obsługiwać Android
4.4 iOS 8.0 lub nowsze wersje, oraz Bluetooth 4.0 lub
nowszy.
2. Połączyć zegarek z aplikacją.
Otworzyć aplikację i ustawić profil.
Przejść do ekranu [Urządzenie], a następnie kliknąć
przycisk [Dodaj urządzenie], aby znaleźć zegarek.
Wybrać swoje urządzenie z listy znalezionych urządzeń.
Po pomyślnym sparowaniu nazwamodelu SWC-372
będzie wyświetlana w aplikacji.

Obsługa
Przeciągnąć palcem z góry ekranu do dołu, aby
wyświetlić ustawienia, lub z dołu do góry, aby przejrzeć
powiadomienia. Przeciągnąć palcem w prawo, aby
wyświetlić funkcje zegarka, lub w lewo w celu
wyświetlenia panelu szybkiego dostępu. Użyć przycisku
bocznego, aby wyświetlić tarczę zegarka. Tarczę
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zegarka można zmienić, przytrzymując ekran tarczy
zegarka, a następnie wybierając żądaną tarczę. Inne
tarcze zegarka można dodać z poziomu aplikacji.

Telefoniczne przez Bluetooth
Wprzypadku połączeń Bluetooth smartwatch
wykorzystuje funkcję Bluetooth do parowania i łączenia
z telefonem komórkowym. Po sparowaniu telefonu
komórkowego można wykonywać połączenia
telefoniczne i odbierać je na zegarku. Po nadejściu
połączenia przychodzącego zegarek Bluetooth włączy
wibracje i wyświetli numer osoby dzwoniącej.

Połączenie telefoniczne przez Bluetooth
Telefon z systemem Android:
1. Po pomyślnym połączeniu aplikacji z zegarkiem
przez Bluetooth telefon automatycznie wyświetli monit
o „parowanie”. Należy kliknąć pozycję „Zezwól”.
2. Telefony z systemem iOS i niektóre telefony
komórkowe nie wyświetlają monitu „parowanie”: W
zakładce Ustawienia > Bluetooth wyszukać urządzenie
SWC-372 i przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym
połączeniu urządzeń można będzie za pomocą zegarka
odbierać i nawiązywać połączenia telefoniczne.
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Usuwanie telefonicznego połączenia Bluetooth
Telefon z systemem Android: Urządzenie można
rozłączyć z telefonem poprzez kliknięcie przycisku
„Usuń urządzenie”.
Telefon z systemem iOS: Wybrać pozycje Ustawienia >
Bluetooth, wybrać pozycję SWC-372, dotknąć ikony
Więcej informacji, a następnie dotknąć pozycji
„Zapomnij to urządzenie”. Zegarek i telefon komórkowy
zostaną rozłączone.

Usuwanie urządzenia
Wprzypadku 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”

Ostrzeżenie!
- Bateria litowa w środku!
- Nie otwierać produktu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody,
wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki
dostarczonej z produktem.
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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

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
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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.

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-372 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym: denver.eu
Kliknąć ikonę wyszukiwania na górze witryny. Należy
wprowadzić numermodelu: SWC-372. Następnie
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należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa
dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się
w sekcji plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy:2402MHZ-2408MHZ
Maks. moc wyjściowa:4.2W

DENVER A/S

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

http://www.facebook.com/denver.eu
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