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Przewodnik szybkiego startu
Model: Denver SW-160
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Przewodnik szybkiego startu

Przegląd

1.
2.
3.
4.

Ekran
Wirtualny przycisk
Czujnik tętna
Złącza ładowania POGO PIN

Podłącz metalowe kołki kabla USB z metalowymi punktami na tyle zegarka. Jeżeli kabel
jest podłączony poprawnie, pojawi się ikona ładowania na ekranie.

Zainstaluj aplikację Denver Life na swoim telefonie
Pobierz：Wyszukaj aplikację Denver Life albo zeskanuj poniższy kod QR by zainstalować
aplikacje.

Dla systemu Android

Dla systemu iOS

Połącz inteligentny zegarek ze swoim smartfonem.
1. Otwórz Bluetooth na swoim smartfonie.
2. Otwórz aplikacje Denver Life i ustaw swój profil w Ustawieniach (Settings)
aplikacji.

3.
4.
5.

Dotknij “Podłącz urządzenie” (‘’Connect device’’) w Ustawieniach.
Wybierz SW-160 by podłączyć się z zegarkiem.
Postepuj zgodnie z intrukcjami na ekranie, znajdź nazwę swojego urządzenia i
połącz się z nim.

Odłącz inteligentny zegarek od smartfonu
1. Otwórz “Denver life” na swoim smartfonie.
2. Dotknij “Odłącz urządzenie” w Ustawieniach aplikacji.
Obsługa - wprowadzenie
 Możesz podnieść swoja rękę lub nacisnąć wirtualny przycisk na zegarku by rozświetlić
ekran.
 Naciśnij wirtualny przycisk by zmienić wygląd interfejsu menu głównego.
 Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk by zatwierdzić.
 Jeżeli zegarek jest wyłączony, długie przytrzymanie wirtualnego przycisku sprawi, że
zegarek włączy się ponownie.
Interfejs

Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk, aby przejść do trybu zmiany interfejsu i krótkimi
naciśnięciami wybierz ten, który ci odpowiada.
Krokomierz

Zegarek będzie automatycznie rejestrował codzienną aktywność.
Po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją Denver Life na smartfonie, możesz sprawdzić ilość
przebytych kroków, spalonych kalorii i długość przebytego dystansu.
Multi-Sport

Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk, aby wejść do funkcji Multi-sport.
Zegarek posiada pięć trybów sportowych: Spacerowanie, Bieganie, Jazda na rowerze,
Bieganie w pomieszczeniu i Wędrowanie.

Wybierz tryb, który ci odpowiada i zacznij aktywność, wtedy zegarek będzie rejestrował
dane aktywności.

Jeżeli chcesz zatrzymać wybraną aktywność sportową, przytrzymaj dłużej wirtualny
przycisk i wtedy wybierz
by zatrzymać i zapisać swoją aktywność. Zegarek pokaże
dane z ostatniej aktywności. Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life możesz
sprawdzić zapis danych aktywności.

PS：Jeżeli aktywność będzie trwała mniej niż minutę, dane z niej nie zostaną zapisane.
Tętno
Przytrzymaj wirtualny przycisk by monitorować tętno, przytrzymaj ponownie by opuścić
funkcje monitorowania tętna.

Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life, możesz sprawdzić swoje tętno na
smartfonie.
Monitorowanie snu

Zegarek będzie automatycznie monitorował sen.
Kiedy się obudzisz, zegarek będzie pokazywał raport przedstawiający całkowity czas snu
oraz czas snu lekkiego i głębokiego. Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life, możesz
sprawdzić dokładny raport dotyczący snu na swoim smartfonie.

Alarm

Przytrzymując wirtualny przycisk, możesz sprawdzić alarm, który ustawiłeś w aplikacji
Denver Life.
Gdy alarm włączy się, ikona alarmu będzie widoczna na ekranie i zegarek zacznie
wibrować.
Wiadomości

Przytrzymaj wirtualny przycisk by przeglądać zawartość powiadomień.
Zawiera: połączenia przychodzące, SMS, Wechat, Whatsapp, Facebook i wiadomości z
aplikacji Twitter.
Pogoda

Po zsynchronizowaniu z aplkacją Denver Life, zegarek będzie pokazywał prognozę pogody.
Możesz ustawić swoje miasto ręcznie bądź automatycznie w aplikacji.

Przytrzymaj wirtualny przycisk by wejść do interfejsu podmenu, aby przejść do: Stoper,
Sterowanie muzyką, Kontrola odpoczynku, Znajdź telefon, O produkcie i Wyłącz.
 Stoper

Przytrzymaj wirtualny przycisk by przejść do interfejsu stopera.
Naciśnij na przycisk by zastartować lub zatrzymać stoper, przytrzymaj przycisk, aby
opuścić stoper.



Sterowanie muzyką

Przytrzymaj wirtualny przycisk, aby przejść do interfejsu sterowania muzyką.
Krótkim naciśnięciem wybierz ostatnią piosenkę, odtwarzanie/wstrzymanie, następną
piosenkę lub powrót do podmenu głównego.
Przytrzymaj przycisk by potwierdzić wybór.



Kontrola odpoczynku

Przytrzymaj wirtualny przycisk, aby przejść do ustawień kontroli odpoczynku. Naciśnij
przycisk krótko by włączyć lub wyłączyć, przytrzymaj przycisk by opuścić ustawienia.
Wejdź do aplikacji na smartfonie, jeżeli chcesz dokonać zmian w ustawieniach
zaawansowanych, tj. przedział czasu (w minutach), wartość progową (kroki) i ustawienia
powtarzania (tygodnie).



Wyłącz

Przytrzymaj wirtualny przycisk by wyłączyć urządzenie.

