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[Compatibilidade]
A Pulseira Inteligente suporta apenas os seguintes dispositivos móveis seleccionados:
IOS: O SO tem de ser IOS7.0 ou posterior, Bluetooth 4.0; Tais como: iPhone 4S, 5,
iPod touch5, etc.
Android: O SO tem de ser Android4.3 ou posterior, Bluetooth 4.0; Tais como: Samsung
S4, Note3, etc.

[Ícone de Função]
Hora: 00:00

Passos:

Distância:

Monitorização da suspensão:
Toque de Mensagem:

’

Calorias:

Alerta de Movimentação:
Bluetooth:

Autodyne:

Relógio do alarme:
Visualização do ID da Chamada:
Transmissão Bluetooth:

[Manual de Início Rápido]
1. Deverá carregar a pulseira durante 30 minutoss antes de a usar. Retire o anfitrião
conforme ilustrado abaixo e insira-o numa porta USB de 5V/1A para carregamento.
A luz de indicação vermelha pára de piscar quando for totalmente carregada
durante 30 minutos.

2. Instalar a Aplicação: Vá para a loja de Aplicações, transfira a Aplicação: “DENVER
BFA-10” e instale-a. Para usar a APLICAÇÃO DENVER BFA-10, certifique-se de
que o seu dispositivo móvel está ligado à Internet através de Wi-Fi ou 3G.

3. Configuração da conta: Abra a Aplicação “DENVER BFA-10”. Inicie sessão se
possuir uma conta ou registe uma nova conta.

4. Emparelhar

Mantenha o seu telefone com o Bluetooth e
Wi-Fi “ligados” para este passo. Inicie sessão
na Aplicação DENEVR BFA-10 para o sistema
apresentar a página principal. Toque no botão
do canto esquerdo ou deslize o ecrã da
esquerda para a direita e clique em [Ligação
do Dispositivo]

Prima duas vezes o botão na pulseira
para apresentar o ícone de radar “ ” na
mesma. Toque no botão [Procurar
dispositivo] na APLICAÇÃO, seleccione
o seu ID correcto a partir da lista de
dispositivos e aguarde 1-2 segundos.

O dispositivo Android apresentará [Pedido de
emparelhamento de dispositivo], escolha
“Confirmar” e conclua o emparelhamento.

O dispositivo IOS apresentará [Êxito no
Emparelhamento do Dispositivo],
[Pedido de Emparelhamento de
Bluetooth], clique em “Emparelhar” e
conclua o emparelhamento.

Se não apresentar no espaço de 1 minuto, repita os passos acima.

5. SINCRONIZAR Dados
A pulseira SINCRONIZA automaticamente dados depois de ser ligada ao telefone
pela APLICAÇÃO (DENVER BFA-10), a hora da pulseira será calibrada para ser
igual à do telefone. Os dados SINCRONIZADOS incluem: passos, calorias,
distância. Pode verificar se a SINCRONIZAÇÃO de dados foi concluída com êxito
na APLICAÇÃO. A primeira SINCRONIZAÇÃO de dados demora 1-2 minutos. A
SINCRONIZAÇÃO de dados pode ser executada manualmente, clicando no botão
de actualização da APLICAÇÃO.

6. Detecção de Telemóvel

Prima o botão na pulseira até vibrar uma vez para o telefone soar

7. Monitorização de suspensão
Ligar Modo de Suspensão: Prima o botão na pulseira até vibrar duas vezes, a
pulseira inicia o modo de monitorização de suspensão e o ícone
é apresentado.
Para sair do modo de suspensão: Prima o botão na pulseira até vibrar duas vezes, a
pulseira sai do modo de monitorização de suspensão e regressa à apresentação da
hora.
8. Reinicie a pulseira
Prima o botão na pulseira até vibrar 3 vezes. Em seguida, o ecrã desliga, a luz
branca pisca uma vez e a pulseira é reiniciada. O reinício não elimina os dados
registados.
9. Função do Botão
Manter o dispositivo como luz
Prima o seu dispositivo longamente, depois de o abanar duas vezes, para entrar na
monitorização de suspensão
Prima longamente o dispositivo, depois de o abanar três vezes, para reiniciar

10. Para obter mais funções, transfira a APLICAÇÃO “DENVER BFA-10” a usar.

[Perguntas Mais Frequentes]
1. A pulseira não consegue sair do modo de suspensão através da pressão do botão?
- Para reiniciar a pulseira, é possível sair do modo de suspensão com êxito.

2. Quando está ligada à Aplicação, a SINCRONIZAÇÃO dos dados é concluída, mas a
apresentação das horas da pulseira continua a estar incorrecta? - Reinicie a
pulseira e tente SINCRONIZAR novamente os dados
3. Por que motivo a minha pulseira não apresenta o ID da chamada? - Telefone
Android: Depois de ligar a pulseira à APLICAÇÃO, permita que o “DENVER BFA-10”
visite as chamadas, SMS, contactos e mantenha o “DENVER BFA-10” em execução
em segundo plano. Se o seu telefone possuir software de segurança, configure o
software “DENVER BFA-10” como “fidedigno”.
IOS: Se não for apresentado nenhum ID de chamada, reinicie o seu telemóvel e
ligue novamente a pulseira. Quando estiver ligada, aguarde até o telefone
apresentar “Pedido de emparelhamento Bluetooth” clique em “Emparelhar” e, em
seguida, será apresentada a função de apresentação do ID da chamada.
4. O ícone da pulseira mostra que o Bluetooth foi ligado, mas a APLICAÇÃO não
consegue SINCRONIZAR os dados? - Geralmente isto é causado pelo Bluetooth
do telefone. Desligue primeiro a APLICAÇÃO, reinicie o Bluetooth e repare. Se os
passos acima não funcionarem, reinicie o seu telefone e tente novamente.
5. Por que motivo a minha pulseira perde frequentemente a ligação ao meu telefone? Verifique se o seu telefone ou outro software de segurança define “DENVER BFA-10”
como APLICAÇÃO fidedigna. Se não definir, defina-a como fidedigna e tente
novamente.
6. A minha pulseira é à prova de água? - Não. Não a use no duche ou quando estiver a
nadar.
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Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham,
contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e
ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora,
incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com
um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo
significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser
jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de
reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a
legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e
electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de
reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O
departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto está em conformidade com
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive
1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: Inter Sales
A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.
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