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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.
 Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o

afastado do alcance das crianças.
 Advertência: Este produto inclui uma bateria de

polímero de lítio.
 Mantenha o produto fora do alcance das

crianças e de animais de estimação, para evitar
ingestão ou que roam.

 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.

 Nunca abra o produto. As reparações ou
manutenções apenas devem ser realizadas por
pessoal qualificado.

 Para evitar queimaduras ou irritações, retire o
relógio inteligente em caso de fugas ou calor
excessivo no produto.

 Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
 A utilização de outros acessórios que não os

fornecidos com o produto poderá causar um
funcionamento anómalo.
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 A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de
um alcance de cerca de 10 m. A distância de
comunicação máxima poderá variar consoante
a presença de obstáculos (pessoas, objetos
metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente
eletromágnético.

 As micro-ondas emitidas por um dispositivo
Bluetooth poderão afetar a operação de
dispositivos eletrónicos médicos.

Iniciar
Cuidado: Certifique-se de carregar totalmente o relógio
antes da primeira utilização. Leia atentamente este
manual 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.

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,
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consulte o seu médico. Não abra o invólucro nem
desmonte o produto.

Aviso do oxigénio no sangue
Cuidado! Apenas ummédico está qualificado a
interpretar as medições do oxigénio no sangue. A
utilização deste relógio 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.

Funcionalidades
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Utilização prevista
Este relógio 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

1. Interface de carregamento
2. Monitorizar o batimento cardíaco

Carregar o Smartwatch
Para carregar o relógio inteligente, ligar os interface
de carregamento do cabo USB à placa de
carregamento na parte de trás do relógio inteligente.
Se for ligado com sucesso, aparece o ícone de
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carregamento no ecrã.

Ligar
Mantenha premido o botão lateral durante 3 segundos
para ligar o relógio, ou ligue o cabo de carregamento
magnético para carregar o relógio inteligente.

Transferir e ligar à aplicação do relógio inteligente
1. Transfira e instale a aplicação Da Fit.
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.
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Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 4.4 ou iOS
8.0 ou superior, e o Bluetooth 4.0 ou superior.
2. Ligue o relógio inteligente à aplicação.
Abra a aplicação e configure o seu perfil.
Aceda a [Dispositivo] e, em seguida, clique em
[Adicionar dispositivo] para procurar o relógio
inteligente. Escolha o seu dispositivo na lista. Verá o
nome do modelo SWC-372 na aplicação após ser
emparelhado com sucesso.

Funcionamento
Deslize para baixo a partir da margem superior para ver
as definições e para cima a partir da margem inferior
para ver notificações. Deslise para a direita para ver as
funcionalidade e para a esquerda para funcionalidades
rápidas. Utilize o botão lateral para voltar ao mostrador
do relógio. Selecione o mostrador do relógio mantendo
pressão nomostrador do relógio e selecionando o
preferido. Podem ser adicionados mais mostradores do
relógio a partir da aplicação.

Chamada telefónica por Bluetooth
Para realizar chamadas telefónicas por Bluetooth, o
relógio utiliza a função de Bluetooth para emparelhar e
estabelecer ligação com o telemóvel Bluetooth.
Quando o telemóvel está emparelhado, pode efetuar e
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receber chamadas telefónicas no relógio. Nas
chamadas recebidas, o relógio Bluetooth irá vibrar e
apresentar o número.

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.Um telemóvel iOS ou alguns telemóveis que não
apresentam o pedido para "emparelhar": Aceda a
Definições > Bluetooth, procure o dispositivo SWC-372
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-372, toque no ícone Mais informações e, em
seguida, toque em “Esquecer este dispositivo”. O seu
relógio e o telemóvel estão agora desligados.
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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”

Aviso!
- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!
- Apenas carregar com o carregador original fornecido
com este produto!

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
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Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as
pilhas incluídas, contêmmateriais, 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
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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-372 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 domodelo: SWC-372.
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-2408MHZ
Potência de saída máxima:4.2W

DENVER A/S

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

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