
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TOUCH SCREEN 
 
 
 
 
 
 

 
Guia do Usuário 



2 

SUMÁRIO 

1 CONFIGURAÇÃO E APLICAÇÕES GERAIS ................................................................. 6 

1.1 DOWNLOAD DO APLICATIVO ............................................................................ 6 

1.2 CARREGANDO ............................................................................................. 6 

1.3 CONECTANDO O SEU SMARTWATCH ................................................................... 7 

2 PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SAÚDE ................................................................. 7 

2.1 AS PESSOAS COM DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEVEM ............................... 7 

2.2 MANUSEAMENTO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO (APENAS PARA PRODUTOS COM 

BATERIAS RECARREGAVEIS) ................................................................................. 8 

2.3 CUIDADOS COM A BATERIA INTEGRADA (APENAS PARA PRODUTOS COM BATERIAS 

RECARREGAVEIS) .............................................................................................. 8 

2.4 TENHA ATENÇÃO AO UTILIZAR DISPOSITIVOS COM DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE DA DIESEL 8 

2.5 EXCLUSÕES DE GARANTIA: UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO DISPOSITIVO COM DISPLAY SENSÍVEL 

AO TOQUE ............................................................................................. 9 

2.6 INFORMACOES SOBRE DESCARTE E RECICLAGEM .................................................... 9 

3 O MEU SMARTWATCH É À PROVA DE ÁGUA E/ OU PÓ? .......................................... 9 

4 CONFIGURAR O WEAR OS ......................................................................... 10 

4.1 CONECTAR O RELÓGIO AO SMARTPHONE .......................................................... 10 

4.1.2 Alterar o idioma do relógio ......................................................................... 10 

4.1.3 Conectar vários relógios ............................................................................. 10 

4.2 CONECTAR-SE À REDE WI-FI ........................................................................... 10 

4.2.1 Primeiros passos ...................................................................................... 11 

4.2.2 Adicionar ou alterar a rede Wi-Fi do relógio ..................................................... 11 

4.3 CONECTAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH AO RELÓGIO .............................................. 11 

4.3.1 Conectar fones de ouvido Bluetooth .............................................................. 11 

4.3.2 Conectar um dispositivo Bluetooth que tenha um app ......................................... 12 

4.4 DIFERENTES MANEIRAS DE PAREAR SEU RELÓGIO ................................................. 12 

4.4.1 Um relógio e vários smartphones ou tablets ..................................................... 13 

4.4.2 Para relógios pareados com dispositivos Android: vários relógios e um smartphone ou 

tablet .......................................................................................................................... 13 

4.4.3 Dificuldades para parear relógio já existente com um novo smartphone ................... 13 

5 COMEÇAR A USAR O WEAR OS .................................................................... 13 

5.1 PRIMEIROS PASSOS COM O WEAR OS 2.0 ...................................................... 13 

5.1.1 VER APPS, CONFIGURAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ................................................... 13 

5.1.2 VER APPS DA PLAY STORE ........................................................................... 14 

5.1.3 FALAR OU ESCREVER UMA MENSAGEM ...................................................... 14 

5.1.4 FAZER PERGUNTAS AO GOOGLE ASSISTENTE .................................................... 14 

5.1.5 PERSONALIZAR SUA TELA INICIAL .................................................................. 14 

5.1.6 CONTROLAR ATIVIDADES FÍSICAS .................................................................. 15 

5.2 ALTERAR E PERSONALIZAR A TELA INICIAL DO RELÓGIO ......................................... 15 

5.2.1 Alterar segundo plano ............................................................................... 15 

5.2.1.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores .............................................................. 15 

5.2.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ............................................................... 15 



3  

5.2.2 Adicionar mais mostradores ................................................................ 16 

5.2.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 16 

5.2.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 16 

5.2.3 Remover mostradores de relógio .......................................................... 16 

5.2.3.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 16 

5.2.3.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 16 

5.2.4 Personalizar o mostrador do relógio no Wear OS 2.0 e versões posteriores ........... 17 

5.3 ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE TELA E BRILHO ............................................. 17 

5.3.1 Manter a tela ligada ou deixar desligar .................................................... 17 

5.3.1.1 No seu smartphone ou tablet ............................................................. 18 

5.3.1.2 No relógio .................................................................................... 18 

5.3.2 Desligar a tela temporariamente .......................................................... 18 

5.3.2.1 Para desligar a tela temporariamente .................................................. 18 

5.3.2.2 Para ligar a tela novamente ............................................................... 18 

5.3.3 Alterar o brilho do visor ..................................................................... 18 

5.3.4 Aumentar o brilho temporariamente ..................................................... 19 

5.3.5 Desativar visualização de cards ............................................................ 19 

5.4 ......................................................................................................................................... P
RIMEIROS PASSOS PARA USAR SEU RELÓGIO ................................................ 19 

5.4.1 Tela e notificações do relógio .............................................................. 19 

5.4.1.1 Ativar ou escurecer a tela do relógio .................................................... 19 

5.4.1.1.1 Ativar o relógio ........................................................................... 19 

5.4.1.1.2 Escurecer a tela do relógio ............................................................. 20 

5.4.2 Ver data e status da bateria ................................................................. 20 

5.4.3 Parar interrupções e ficar off-line ................................................................ 20 

5.4.4 Bloquear a tela do relógio ................................................................... 20 

5.4.4.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 20 

5.4.4.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 21 

5.4.4.3 Se você esquecer seu padrão de desbloqueio.......................................... 21 

5.4.5 USAR APPS E AÇÕES DE VOZ ................................................................. 21 

5.4.5.1 Usar e ver apps .............................................................................. 21 

5.4.5.1.1 Abrir um app já instalado no relógio .................................................. 21 

5.4.5.1.2 Ver mais apps da Play Store ............................................................. 22 

5.4.5.1.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores .................................................. 22 

5.4.5.1.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ................................................... 22 

5.4.5.2 Usar ações de voz ......................................................................... 22 

5.4.5.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores .................................................. 22 

5.4.5.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ................................................... 22 

5.4.5.3 Ver seus contatos ......................................................................... 22 

5.5 USAR CONTAS DO GOOGLE NO RELÓGIO .................................................... 22 

5.5.1 Adicionar ou trocar de contas no relógio ................................................ 23 

5.6 NAVEGAR PELO RELÓGIO COM GESTOS DE PULSO ......................................... 23 

5.6.1 Ver tutorial no relógio e verificar as configurações ..................................... 23 



3  

5.6.2 Coisas que você pode fazer com gestos de pulso ........................................ 23 

5.6.3 Percorrer cards movendo o pulso .................................................................. 23 

5.6.3.1 Para ver seu primeiro card ........................................................................ 23 

5.6.3.2 Agitar o pulso para voltar ao início ou cancelar uma ação ................................... 24 

5.6.4 Mais dicas ...................................................................................... 24 

5.6.4.1 Para abrir o primeiro card no mostrador de relógio inicial ................................... 24 

5.6.4.2 Para arrastar o menu de configurações para baixo a partir da tela do mostrador do 

relógio 24 

5.6.4.3 Para cancelar uma ação antes de ela ser concluída ........................................... 24 

5.7 DICAS E TRUQUES ................................................................................ 25 

5.7.1 Desativar a tela temporariamente ................................................................. 25 

5.7.2 Parar vibrações do relógio .......................................................................... 25 

5.7.3 Desativar sons do smartphone quando estiver usando o relógio ............................. 26 

5.8 GOOGLE APPS QUE FUNCIONAM COM O WEAR OS ........................................... 26 

5.8.1 Android ......................................................................................... 26 

5.8.2 Iphone E Ipad .................................................................................. 26 

5.9 O QUE CONTINUA FUNCIONANDO QUANDO O SMARTPHONE NÃO ESTÁ COM VOCÊ ....... 26 

5.9.1 Conectado à Internet pelo Wi-Fi ................................................................... 27 

5.9.2 Não conectado ao smartphone ou à Internet .................................................... 27 

5.9.3 Se o relógio e o smartphone não estiverem conectados à Internet ........................... 27 

6 VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES NO RELÓGIO WEAR OS .......................................... 27 

6.1 VERIFICAR SUA VERSÃO ................................................................................ 28 

6.2 VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES ..................................................................... 28 

7 CONFIGURAÇÕES .......................................................................................... 28 

7.1 SILENCIAR OU DESBLOQUEAR NOTIFICAÇÕES NO RELÓGIO ...................................... 28 

7.2 ALTERAR AS NOTIFICAÇÕES DO RELÓGIO ........................................................... 29 

7.2.1 Parar vibrações do relógio .......................................................................... 29 

7.2.2 Desligar temporariamente a tela .................................................................. 29 

7.2.3 Para ligar a tela novamente ......................................................................... 29 

7.2.4 Android 7.0 e posteriores, desligar sons do smartphone ao usar o relógio .................. 30 

7.2.5 Android 6.2 e anteriores, desativar sons no smartphone enquanto usar o relógio......... 30 

7.3 BLOQUEAR NOTIFICAÇÕES ............................................................................ 30 

7.4 ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE TELA E BRILHO ..................................................... 31 

7.4.1 Manter a tela ligada ou deixar desligar ............................................................ 31 

7.4.1.1 No seu smartphone ou tablet .................................................................... 31 

7.4.1.2 No relógio .................................................................................... 31 

7.4.2 Desligar a tela temporariamente .................................................................. 32 

7.4.2.1 Para desligar a tela temporariamente .......................................................... 32 

7.4.2.2 Para ligar a tela novamente ....................................................................... 32 

7.4.3 Alterar o brilho do visor ............................................................................. 32 

7.4.4 Aumentar o brilho temporariamente ............................................................. 32 

7.4.4.1 Se o relógio tiver um botão liga/desliga ........................................................ 32 

7.4.4.2 Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga ................................................ 32 



3  5 

7.4.5 Desativar visualização de cards ....................................................................... 33 

7.5 DEFINIR A HORA E A DATA DO SEU RELÓGIO ................................................ 33 

7.6 REINICIAR O RELÓGIO .......................................................................... 33 

7.7 ALTERAR OS APLICATIVOS QUE VOCÊ USA PARA AÇÕES DE VOZ ......................... 34 

7.8 ALTERAR E PERSONALIZAR A TELA INICIAL DO RELÓGIO .................................. 34 

7.8.1 Alterar segundo plano ....................................................................... 34 

7.8.1.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 34 

7.8.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 34 

7.8.2 Adicionar mais mostradores ................................................................ 35 

7.8.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 35 

7.8.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 35 

7.8.3 Remover mostradores de relógio .......................................................... 35 

7.8.3.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores ...................................................... 35 

7.8.3.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores ....................................................... 35 

7.8.4 Personalizar o mostrador do relógio no Wear OS 2.0 e versões posteriores .......... 36 

7.9 GERENCIAR CONFIGURAÇÕES DE SOM ....................................................... 36 

7.9.1 Desativar todos os sons ...................................................................... 36 

7.9.2 Volume de mídia .............................................................................. 37 

7.9.2.1 Para alterar o volume em que seu relógio reproduz mídias, como músicas ........ 37 

7.9.3 Volume do alarme ........................................................................... 37 

7.9.3.1 Para alterar o volume do alarme do relógio ........................................... 37 

7.9.4 Volume do toque ............................................................................ 37 

7.9.4.1 Para alterar o volume do toque do seu relógio ....................................... 37 

7.9.5 Toque do relógio ............................................................................. 37 

7.9.5.1 Para alterar o toque do seu relógio .................................................... 37 

7.10 USAR O TALKBACK NO WEAR OS ............................................................ 38 

7.10.1 Configurar o TalkBack no relógio ......................................................... 38 

7.10.2 Ativar o TalkBack ao conectar o relógio ................................................. 38 

7.10.3 Ativar o TalkBack a qualquer momento ................................................. 38 

7.10.4 Como navegar com gestos do TalkBack .................................................. 39 

8 COMO POSSO CONHECER TODAS AS FUNÇÕES DO MEU DISPOSITIVO? ..................... 39 

8.1 NO APLICATIVO ................................................................................. 39 

8.2 NA INTERNET .................................................................................... 40 

9 E SE EU TIVER UMA DÚVIDA QUE NÃO TENHA SIDO RESPONDIDA AQUI? ................... 40 

10 REFERÊNCIAS ..................................................................................... 40 



6  

1 CONFIGURAÇÃO E APLICAÇÕES GERAIS 

 
Antes de usar pela primeira vez, siga os passos gerais descritos abaixo. 

 
1.1 DOWNLOAD DO APLICATIVO 

 
- No seu smartphone, transfira e instale o aplicativo Wear OS™ através da App Store 

(SM) ou Loja Google Play™; 

- Abra o aplicativo no seu smartphone e siga as instruções para conectar o seu smartwatch. 

 
NOTA: Apple e o logotipo Apple são marcas registadas de Apple Inc., registadas nos EUA e em 

outros países. App Store e uma marca de serviço de Apple Inc. 

Android, Google, Google Play e outras marcas são marcas registadas de Google Inc. 
 
 

 
 

1.2 CARREGANDO 

 
- Ligue o carregador incluído numa porta USB do computador ou no carregador de parede 

USB. Coloque o relógio no carregador. 
 

AVISO! 

Para evitar danificar o seu relógio, utilize apenas o carregador incluído. 
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1.3 CONECTANDO O SEU SMARTWATCH 

 
O aplicativo Wear OS™, antigo Android Wear, irá guia-lo ao longo do processo de ligação 

e configuração do seu smartwatch. 

 
 

 

2 PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SAÚDE 

 
O seu uso do Produto é de sua exclusiva responsabilidade. Não fazemos representações, 

garantias ou promessas sobre a precisão, confiabilidade ou eficácia de qualquer das funções ou 

serviços do Produto, incluindo, sem limitação, a número de passos que você deu, calorias 

queimadas e outras informações. 

O produto destina-se a fornecer um resultado aproximado de informações, como ritmo, 

passos, calorias queimadas e distância. No entanto, o Produto depende da precisão das 

informações que você inseriu, e utilizando algoritmos que não são necessariamente perfeitos e 

estão sujeitos a outros fatores além do nosso controle. 

Não garantimos que a informação fornecida pelo Produto seja 100% precisa. O produto 

não rastreará com precisão cada caloria queimadas ou cada passo dado pelo usuário e não 

indicará o ritmo ou distância percorrida. 

O Produto, incluindo qualquer software incluído, não é um dispositivo médico e destina-se 

apenas a fins de fitness. Isto é Não concebido ou destinado a ser utilizado no diagnóstico de 

doença ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento, ou prevenção de doenças. 

Sempre procure o conselho de um profissional médico qualificado antes de fazer qualquer 

alteração do seu exercício, sono ou nutrição, pois isso pode causar danos graves ou a morte. 

 
2.1 AS PESSOAS COM DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEVEM 

 
- Mantenha o Produto a mais de 20 centímetros de distância do dispositivo médico quando 

o Produto estiver ligado; 

- Nunca carregue o Produto no bolso do peito; 

- Use o pulso oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de 

interferência de RF; 

- Não use o Produto se notar alguma interferência. 
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2.2 MANUSEAMENTO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO (APENAS PARA PRODUTOS COM 

BATERIAS RECARREGAVEIS) 

 
A estação de carregamento foi concebida para utilização em cima de uma mesa. Para 

cumprir com as diretrizes de exposição à RF e para evitar interferência com dispositivos médicos 

implantados, mantenha uma distancia de pelo menos 15 centímetros (aproximadamente seis 

polegadas) da estação de carregamento. 

 
2.3 CUIDADOS COM A BATERIA INTEGRADA (APENAS PARA PRODUTOS COM BATERIAS 

RECARREGAVEIS) 

 
Não elimine o seu Produto com fogo. A bateria poderá explodir. 

Não tente substituir a bateria do seu Produto. E integrada e insubstituível. A bateria devera 

ser trocada apenas por centros de serviço autorizados da DIESEL. 

Carregue a bateria de acordo com as instruções. 

Recarregue a sua bateria apenas com carregadores aprovados pela DIESEL que sejam 

especificamente concebidos para o seu Produto. 

Não tente abrir à forca a bateria incluída. 

O seu Produto utiliza um carregador de bateria da Califórnia Energy Commission. 

As baterias (e todos os equipamentos eletrônicos) deverão ser reciclados ou eliminados 

separadamente do lixo doméstico. 

AVISO!  

A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pela DIESEL poderá representar 

risco de fogo, explosão, vazamento ou outro perigo. A garantia da DIESEL não abrange danos no 

dispositivo causados por baterias ou carregadores não aprovados pela DIESEL. 

AVISO!  

Certos artigos contem baterias de lítio que poderão conter materiais de perclorato poderá 

ser necessário um manuseamento especial. 

Veja www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate para mais informações. 

 
2.4 TENHA ATENÇÃO AO UTILIZAR DISPOSITIVOS COM DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE DA DIESEL 

AVISO EM RELACAO AO DISPLAY!  

O display do seu dispositivo e feito de vidro ou acrílico e poderá quebrar se o seu 

dispositivo cair ou sofrer um impacto considerável. Não o utilize se o display estiver partido ou 

rachado, pois poderá acidentar-se. 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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2.5 EXCLUSÕES DE GARANTIA: UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO DISPOSITIVO COM DISPLAY SENSÍVEL 

AO TOQUE 

 
Se o seu dispositivo tiver um display tátil, por favor, tenha em atenção que o display tátil 

responde melhor a um toque leve da ponta do seu dedo ou a uma caneta não metálica. A 

utilização de forca excessiva ou de um objeto metálico ao pressionar o display tátil poderá 

danificar a superfície de vidro temperado e anular a garantia. Para mais informações, por favor, 

veja “Garantia Padrão Limitada”. 

 
IMPORTANTE! 

Não permita que o display tátil entre em contato com outros dispositivos elétricos. As 

descargas eletroestáticas poderão provocar o mal funcionamento do display tátil. 

PERIGO!  

Para evitar danificar o display tátil, não lhe toque com objetos afiados ou aplique uma 

pressão excessiva com a ponta dos dedos. 

 
2.6 INFORMACOES SOBRE DESCARTE E RECICLAGEM 

 
 

 
O símbolo indica que este produto não deve ser misturado com lixo comum quando 

descartado. Ha um sistema de coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Normalmente, equipamentos elétricos e eletrônicos podem ser devolvidos sem custo. Para 

mais informações, entre em contato com as autoridades municipais competentes ou com a loja 

em que adquiriu o produto. O descarte correto garante que os equipamentos elétricos e 

eletrônicos sejam reciclados e reutilizados de forma adequada. Isto ajuda a evitar potenciais danos 

para o ambiente e para a saúde humana, além de preservar os recursos naturais. 

 
 
 
 
 

locais. 

- Não descarte o produto com o lixo doméstico; 

- As baterias não devem ser descartadas com o lixo comum e exigem coleta seletiva; 

- O descarte das embalagens e de seu produto deve ser feito de acordo com as normas 

 
3 O MEU SMARTWATCH É À PROVA DE ÁGUA E/ OU PÓ? 

 
O smartwatch é tanto resistente a respingos de água como ao pó, mas não recomendamos 

submergi-lo em água. Além disso, os materiais das pulseiras como o couro, podem reagir mal à 

água e ao pó. 
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4 CONFIGURAR O WEAR OS 

4.1 CONECTAR O RELÓGIO AO SMARTPHONE 

 

 
los. 

Como seu relógio Wear OS funciona junto com o smartphone, é necessário conectá- 

Antes de começar, verifique se o relógio e o smartphone são compatíveis. 

1. Ligue o relógio. 

2. No smartphone, abra o app Wear OS  . Toque em Configurar. 

3. Quando o nome do relógio aparecer, toque nele. 

4. Você verá um código no smartphone e no relógio. 

 Se os códigos forem os mesmos: no smartphone, toque em Parear. O pareamento pode 

demorar alguns minutos. Tenha paciência.

 Se os códigos forem diferentes: reinicie o relógio e tente novamente. Se os códigos ainda 

não coincidirem, tente estas etapas de solução de problemas.

5. Para terminar a configuração, siga as instruções que aparecem na tela. Verifique se a caixa de 

notificações referente ao Wear OS está marcada. 

 
Observação: quando o smartphone e o relógio estão pareados, a mensagem "Conectado" aparece 

no app Wear OS do smartphone. Quando eles não estão pareados, o ícone Desconectado  é 

exibido na tela do relógio. 

 
4.1.2 Alterar o idioma do relógio 

 
O idioma do relógio será o mesmo que o do seu smartphone. Para alterar o idioma do seu 

relógio, alterne para um novo idioma no dispositivo que está conectado a ele. 

 
4.1.3 Conectar vários relógios 

 
Você pode parear diversos relógios com um único smartphone ou tablet. 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Ao lado do nome do relógio conectado, toque na seta para baixo Adicionar um novo 

relógio. 

3. Siga as instruções que aparecem na tela. 

Observação: não é possível parear um relógio com mais de um smartphone ou tablet. 

 
4.2 CONECTAR-SE À REDE WI-FI 

 
O relógio pode conectar-se automaticamente a uma rede Wi-Fi salva quando perde a 

conexão Bluetooth com o smartphone. 
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4.2.1 Primeiros passos 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações role para baixo e 

toque em Conectividade 

 Wear OS 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações 

3. Se o Wi-Fi for configurado como desativado, toque em Wi-Fi para defini-lo como 

"Automático". 

 
4.2.2 Adicionar ou alterar a rede Wi-Fi do relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações role para baixo e 

toque em Conectividade 

 Wear OS 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações 

3. Toque em Wi-Fi  Adicionar rede. 

4. Para digitar uma senha, caso seja necessário, toque em Digitar no smartphone. Quando 

solicitado, digite a senha no smartphone. Em seguida, toque em Conectar. 

Sigas as mesmas etapas para alterar a rede Wi-Fi na qual o relógio se conecta. 

 
Nota: seu relógio não pode conectar-se a redes Wi-Fi que redirecionam você a uma página antes 

de a conexão ser estabelecida (por exemplo, redes Wi-Fi de lugares como hotéis ou cafeterias). 

 
4.3 CONECTAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH AO RELÓGIO 

 
É possível parear acessórios Bluetooth, como fones de ouvido ou um monitor de 

frequência cardíaca, com seu relógio. 

 
4.3.1 Conectar fones de ouvido Bluetooth 

 
Você pode usar os fones de ouvido Bluetooth para ouvir o áudio do seu relógio. 

 
Observação: as etapas abaixo são diferentes de acordo com a versão do Wear OS, antigo 

Android Wear,  do seu relógio. Verifique sua versão do Wear OS. 

 
Etapa 1: preparar os fones de ouvido 
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Siga as instruções que vieram com os fones de ouvido Bluetooth para colocá-los no modo 

de pareamento. 

 
Etapa 2: conectar o relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Android Wear 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações  

 Conectividade   Bluetooth Dispositivos disponíveis 

 Android Wear 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em 

Configurações  Bluetooth  Dispositivos 

3. Seu relógio procurará por dispositivos próximos. Quando você vir o nome dos seus fones de 

ouvido, toque nele para se conectar. 

O relógio se conectará aos fones de ouvido. 

 
4.3.2 Conectar um dispositivo Bluetooth que tenha um app 

 
Alguns dispositivos Bluetooth, como monitores de frequência cardíaca, vêm com um app 

para seu relógio. Se você tem um desses, abra o app dele no relógio. Siga as instruções para parear 

o acessório ao relógio 

 
Observação: o Wear OS não é compatível com acessórios ANT+. 

 
4.4 DIFERENTES MANEIRAS DE PAREAR SEU RELÓGIO 

 
Somente para usuários de smartphone Android é possível parear diversos relógios com 

um único smartphone ou tablet. 

 

Mas só é possível parear seu relógio com um iPhone, smartphone Android ou tablet de 

cada vez. 
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Se você tem mais de um smartphone ou tablet com o qual deseja parear o relógio, ou se 

tem mais de um relógio, considere as seguintes observações: 

 
4.4.1 Um relógio e vários smartphones ou tablets 

 
- Não é possível parear um relógio com vários smartphones ou tablets ao mesmo tempo. 

- Você pode alternar o smartphone ou tablet com o qual o relógio é pareado, mas, 

primeiro, redefina o relógio para as configurações originais. Em seguida, você poderá parear seu 

relógio com o novo smartphone ou tablet. 

 
4.4.2 Para relógios pareados com dispositivos Android: vários relógios e um smartphone ou 

tablet 

 
As informações abaixo aplicam-se somente a relógios pareados com dispositivos Android. 

Você pode parear diversos relógios com um único smartphone ou tablet. Basta repetir as etapas 

de pareamento para cada relógio. Abaixo do relógio, você verá se ele está conectado ou 

desconectado. Seu relógio será desconectado caso ele não consiga comunicar-se com seu 

smartphone ou se você tiver optado por desconectá-lo nas configurações. 

Apenas um relógio pode ser pareado com um iPhone de cada vez. 

 
4.4.3 Dificuldades para parear relógio já existente com um novo smartphone 

 
É possível parear um relógio já existente com um novo smartphone ou tablet, mas, 

primeiro, redefina seu relógio para as configurações originais. Em seguida, você poderá parear seu 

relógio. 

 
5 COMEÇAR A USAR O WEAR OS 

5.1 PRIMEIROS PASSOS COM O WEAR OS 2.0 

 
Se você estiver atualizando a partir do Wear OS 1.5 ou versões anteriores, verá 

algumas mudanças e novos recursos. 

 
5.1.1 VER APPS, CONFIGURAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

 
 Ver apps: pressione o botão liga/desliga na lateral do relógio. 

 Alterar configurações: deslize de cima para baixo na tela do relógio e escolha uma 

configuração. 

 Como verificar notificações: quando há um ponto na parte inferior da tela, você tem uma 

notificação em espera. 

 Para ver as notificações, deslize de baixo para cima na tela. 

 Para ver mais informações, toque na notificação. 

 Ir para a tela inicial: pressione o botão liga/desliga. 
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5.1.2 VER APPS DA PLAY STORE 

 
Quando você configurar o Wear OS 2.0 pela primeira vez, fará login em uma Conta do 

Google. Você usará essa conta para fazer o download de apps na Play Store. 

 
1. Conclua a configuração do relógio com a Conta do Google que você deseja usar. 

2. Para ver uma lista dos seus apps, pressione o botão liga/desliga. 

3. Toque em Play Store. 

 
Com a Play Store, você pode fazer o download de uma variedade de apps desenvolvidos 

para o seu relógio. Em alguns casos, esses apps se conectam ao mesmo app no seu smartphone 

para ainda mais recursos. Saiba mais sobre apps no seu relógio. 

 
Observação: se você redefinir os padrões de fábrica do relógio, precisará fazer o download dos 

apps novamente. 

 
5.1.3 FALAR OU ESCREVER UMA MENSAGEM 

 
Você pode usar sua voz, um teclado ou o dedo para escrever o texto na tela. Dependendo 

do app, você verá as seguintes opções: 

 

 Escrever uma mensagem: toque no Teclado . 

 Dizer a mensagem: toque no Microfone . 

 
5.1.4 FAZER PERGUNTAS AO GOOGLE ASSISTENTE 

 
Quando você faz perguntas ao Google Assistente, vê a resposta na tela do relógio. 

 
1. Pressione o botão liga/desliga e mantenha-o pressionado até ver "Em que posso ajudar?" 

2. Faça uma pergunta. Você pode perguntar sobre qualquer coisa, desde notícias até eventos da 

sua agenda. 

 
5.1.5 PERSONALIZAR SUA TELA INICIAL 

 
É possível alterar sua tela inicial para mostrar informações de apps. Você pode ver 

informações sobre seu progresso no GoogleFit, como os passos que deu ou o número de 

notificações não lidas. 

 
1. Na tela inicial, deslize para a direita ou para a esquerda. 

2. Escolha as informações que você deseja ver na tela inicial. Para ver mais opções, vá até a Play 

Store. 
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Você pode ver mais na Play Store e aprender a personalizar o mostrador do relógio. 

 
5.1.6 CONTROLAR ATIVIDADES FÍSICAS 

 
Quando você usa o Google Fit no relógio, pode acompanhar seu ritmo, distância, calorias e 

frequência cardíaca enquanto se exercita. Você pode até mesmo acompanhar seu progresso com 

relação às metas que estabeleceu, como quantas flexões ou abdominais você é capaz de fazer. 

Para começar a acompanhar sua saúde e condicionamento físico, saiba como usar o app Fit no 

relógio. 

 
Observação: os sensores de condicionamento físico, como monitor de frequência cardíaca, se 

disponível no seu dispositivo, destinam-se apenas para fins de lazer, bem-estar e condicionamento 

físico, e não para uso médico. 

 
5.2 ALTERAR E PERSONALIZAR A TELA INICIAL DO RELÓGIO 

 
Você pode alterar a tela inicial do seu relógio para personalizá-la de acordo com as suas 

metas, necessidades e estilo. Se seu relógio tiver o Android 2.0 ou uma versão posterior, você 

poderá escolher entre mostradores personalizáveis para exibir informações ainda mais úteis. 

 
5.2.1 Alterar segundo plano 

5.2.1.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para ver diferentes mostradores do relógio. 

3. Role para ver os mostradores do relógio que podem ser escolhidos. Para adicionar mais opções, 

role para a direita e toque em Adicionar mais mostradores. 

4. Para escolher um novo design, toque no mostrador do relógio. 

 
5.2.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Mantenha a tela pressionada para ver uma lista de mostradores do relógio. 

3. Deslize para ver mais mostradores do relógio. 

4. Para escolher um novo design, toque no mostrador do relógio. 

 
Observação: também é possível alterar o mostrador do seu relógio no app Wear OS no seu 

smartphone. Na imagem do seu relógio, toque em Mais para ver mais mostradores. 

https://support.google.com/androidwear/answer/6140435
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5.2.2 Adicionar mais mostradores 

5.2.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. No seu relógio, abra o app Play Store . 

2. Role para baixo e toque em Mostradores do relógio, ou procure "mostradores do relógio" 

tocando em Pesquisa . 

 
5.2.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Na imagem do seu relógio, toque em Mais. 

3. Role para baixo e toque em Ver mais mostradores de relógio. 

 
5.2.3 Remover mostradores de relógio 

5.2.3.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
Remover um mostrador do relógio da sua lista de favoritos não o remove completamente 

do relógio. Ainda é possível acessar o mostrador do relógio indo para a tela inicial, deslizando para 

qualquer direção, e tocando em Adicionar mais mostradores. 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para a direita ou esquerda para exibir mostradores do relógio na sua lista de favoritos. 

3. Role para a esquerda ou direita para ver os mostradores do relógio disponíveis. 

4. Quando encontrar o mostrador do relógio que deseja remover dos favoritos, deslize para cima. 

 
Observação: para remover um mostrador do relógio transferido por download da Play Store, 

localize o mostrador na Play Store e toque em "Desinstalar". 

 
5.2.3.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
Você pode ocultar mostradores de relógio para que eles não apareçam. Quando um 

mostrador de relógio está oculto, ele aparece no app Wear OS, mas não no seu relógio. 

 

1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Na imagem do seu relógio, você verá alguns mostradores de relógio. Toque em Mais. 

3. Localize o mostrador do relógio que deseja ocultar e toque em Menu Ocultar no relógio. 

 
Observação: para remover um mostrador do relógio de terceiro que você transferiu por download 

da Play Store no seu smartphone Android, siga as instruções para remover apps transferidos por 

download. 
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5.2.4 Personalizar o mostrador do relógio no Wear OS 2.0 e versões posteriores 

Etapa 1: escolha um mostrador do relógio personalizável 

1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para a direita ou esquerda para ver outros mostradores do relógio. 

3. Escolha um mostrador do relógio que esteja acima do ícone . 

 
Etapa 2: personalize 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Mantenha seu mostrador do relógio pressionado até ver a tela "Personalizar". 

 Para alterar o tipo de informação exibida, como metas de condicionamento físico ou 

duração da bateria: toque em Dados. Para ver outras opções, deslize para a direita ou 

esquerda e toque no novo layout. 

 Para alterar a cor e o estilo do seu mostrador do relógio: toque em Estilos. Para ver outras 

opções, deslize para a direita ou esquerda e para cima ou para baixo. 

3. Quando terminar, toque no novo mostrador do relógio para salvá-lo. 

 
5.3 ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE TELA E BRILHO 

 
Você pode configurar a tela do relógio para: 

 
 permanecer sempre ligada, mostrando a hora mesmo quando você não está usando o 

relógio; 

 desligar quando você não está usando ou olhando para o relógio; 

 permanecer completamente desligada quando você está em um lugar como uma sala de 

cinema. 

 
Você também pode ajustar o brilho da tela, aumentá-lo temporariamente e mostrar ou 

ocultar visualizações de cards. 

 
5.3.1 Manter a tela ligada ou deixar desligar 

 
Você pode configurar a tela para mostrar a hora ou para ser desligada completamente 

quando você não estiver usando o relógio. Se a tela estiver desligada, ela será ligada quando você 

girar o pulso ou tocar nela. 

 
Dica: para economizar bateria, deixe a tela desligar quando não estiver usando o relógio. Para 

alterar essas configurações: 
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5.3.1.1 No seu smartphone ou tablet 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em . 

3. Ative ou desative "Tela sempre ligada". 

 
5.3.1.2 No relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em . 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações . 

3. Toque em Tela. 

4. Na parte inferior da tela, toque em "Tela sempre ligada" para ativar ou desativá-la. 

 
5.3.2 Desligar a tela temporariamente 

 
Você pode desligar a tela do relógio temporariamente (ou colocá-la no "Modo Teatro"), 

para que não acenda ou mostre notificações, mesmo que você mova o pulso ou toque nela. 

 
5.3.2.1 Para desligar a tela temporariamente 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Modo Teatro . 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações 

Modo . 

5.3.2.2 Para ligar a tela novamente 

 
 Se o relógio tiver um botão liga/desliga, pressione-o uma vez. 

 Se o relógio não tiver um botão liga/desliga, toque na tela repetidamente até que ela seja 

ativada. 

 
5.3.3 Alterar o brilho do visor 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Configurações Visor. 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em . 

3. Toque em Ajustar brilho. 



19  

4. Toque para escolher a intensidade do brilho da tela. 

 
5.3.4 Aumentar o brilho temporariamente 

 
Em alguns relógios, é possível aumentar o brilho temporariamente para ver melhor em um 

local ensolarado. O brilho extra dura alguns segundos e é desligado automaticamente. 

Se o relógio tiver um botão liga/desliga: pressione três vezes rapidamente. 

Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga: 

1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Deslize da direita para a esquerda até ver Modo luz solar. 

4. Toque para ativar. 

 
5.3.5 Desativar visualização de cards 

 
Talvez você veja cards na parte inferior da tela do relógio ao longo do dia. Para ocultar 

visualizações de cards, deslize para baixo no card. 

Para desativar a visualização de cards: 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em Configurações . 

3. Ative ou desative "Visualização de cards". 

 
Nota: algumas versões do Wear OS, antigo Android Wear,  mostram um ponto na parte inferior da 

tela quando você tiver uma notificação. 

 
5.4 PRIMEIROS PASSOS PARA USAR SEU RELÓGIO 

 

Algumas informações a seguir podem ser diferentes, dependendo da versão do Wear 
OS, antigo Android Wear. 

 
5.4.1 Tela e notificações do relógio 

5.4.1.1 Ativar ou escurecer a tela do relógio 

5.4.1.1.1 Ativar o relógio 

 
Para clarear a tela, realize qualquer uma destas ações: 

 
 Toque na tela. 

 Gire o pulso para que a tela fique na posição vertical. 

 Pressione qualquer botão no relógio (se houver). 
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5.4.1.1.2 Escurecer a tela do relógio 

 
 Pressione a palma da mão sobre a tela até sentir uma vibração. 

 Pare de tocar na tela. O relógio ficará escuro automaticamente depois de alguns segundos. 

 
5.4.2 Ver data e status da bateria 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela do relógio. 

 
5.4.3 Parar interrupções e ficar off-line 

 
Você pode silenciar temporariamente o relógio, desligar a tela e deixá-lo off-line. 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Toque em uma configuração para alterá-la: 

 Para ativar ou desativar as conexões de dados móveis e Wi-Fi, toque em Modo avião . 

 Para desativar a tela temporariamente, toque em Modo Teatro . Para ativar a tela 

novamente, pressione o botão liga/desliga (se o relógio tiver um) ou toque na tela 

repetidamente. 

 Para ativar ou desativar o som do relógio, toque em Não perturbe . 

 Se o relógio tiver um alto-falante: para alterar o volume, toque em Volume . 

 
Observação: se o relógio tiver o Wear OS versão 1.5 ou anteriores, para encontrar "Config.": 

deslize de cima para baixo na tela e depois para a esquerda até encontrar Config. . Toque no 

ícone. 

 
5.4.4 Bloquear a tela do relógio 

 
Para definir o bloqueio automático da tela quando você não estiver usando o relógio: 

 
5.4.4.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Toque em Config. . 

4. Role para baixo e toque em Personalização . 

5. Role para baixo e toque em "Bloqueio de tela". 
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5.4.4.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize da direita para a esquerda para ver uma lista de apps. 

3. Toque em Config. . 

4. Role para baixo e toque em "Bloqueio de tela". 

5. Toque na marca de seleção . 

6. Desenhe o padrão que você usará para desbloquear o relógio. Desenhe-o novamente para 

confirmar. 

 
Sua tela também será bloqueada quando o relógio perder a conexão Bluetooth com o 

smartphone. 

 
Para bloquear a tela manualmente: siga as etapas de 1 a 3 acima e, em seguida, toque em 

Bloquear tela agora. 

 
5.4.4.3 Se você esquecer seu padrão de desbloqueio 

 
1. Desenhe um padrão incorreto três vezes. 

2. Aguarde um minuto enquanto a tela fica cinza. 

3. Desenhe um padrão incorreto mais três vezes. 

4. Aguarde um minuto até que a tela de bloqueio fique cinza. 

5. Insira um padrão incorreto três vezes. 

6. Você verá uma tela pedindo a confirmação da restauração para configuração original de 

fábrica. 

7. Para confirmar a redefinição, toque na marca de seleção . 

 
O relógio será reiniciado sem a senha necessária para fazer login. 

 
5.4.5 USAR APPS E AÇÕES DE VOZ 

5.4.5.1 Usar e ver apps 

5.4.5.1.1 Abrir um app já instalado no relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Vá até a lista de apps: 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: pressione o botão liga/desliga. 

 Wear OS 1.9 e versões anteriores: deslize para a esquerda. 

3. Toque no app que você deseja abrir. 

 
Dica: você também pode abrir um app dizendo: "Ok Google, abrir (nome do app)". 
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5.4.5.1.2 Ver mais apps da Play Store 

5.4.5.1.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. Pressione o botão liga/desliga no relógio. 

2. Deslize para cima ou para baixo e toque na Play Store . Você será conectado com as 

credenciais da Conta do Google principal associada ao relógio. 

3. Para pesquisar um novo app, toque em Pesquisar . 

4. Para fazer o download do app, toque em Instalar. 

Para abrir o app, pressione o botão liga/desliga. 

 
5.4.5.1.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
Os apps que você tem no smartphone e que estão disponíveis para o relógio são 

sincronizados automaticamente. 

 
5.4.5.2 Usar ações de voz 

5.4.5.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
Mantenha o botão liga/desliga pressionado. Diga sua pergunta ou tarefa. 

 
5.4.5.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Diga "Ok Google". Você verá um microfone . 

3. Diga sua pergunta ou tarefa. 

 
5.4.5.3 Ver seus contatos 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Vá até sua lista de contatos: 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: pressione o botão liga/desliga. Role para cima ou 

para baixo e toque em Contatos . 

 Wear OS 1.5 e versões anteriores: deslize da direita para a esquerda duas vezes. 

3. Role para ver seus contatos. 

 
5.5 USAR CONTAS DO GOOGLE NO RELÓGIO 

 
Na primeira vez que configurar o Wear OS 2.0 no relógio, você será orientado a fazer 

login em uma Conta do Google. Você receberá notificações, compartilhará contatos e sincronizará 

apps dessa conta, a menos que altere isso depois. 
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5.5.1 Adicionar ou trocar de contas no relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Toque em Configurações Personalização. 

 Adicionar uma conta: toque em Contas Adicionar Conta do Google. 

 Trocar de conta: toque em Contas Escolher outra conta. 

 
Seu relógio usará a Conta do Google que você configurou quando conectou o relógio pela 

primeira vez. Você pode ter várias Contas do Google, tanto no relógio como no smartphone. 

 
Nota: alguns apps permitem alterar a conta usada para fazer login. 

 
5.6 NAVEGAR PELO RELÓGIO COM GESTOS DE PULSO 

 
Além de deslizar, é possível navegar pelo relógio usando gestos de pulso. 

 
5.6.1 Ver tutorial no relógio e verificar as configurações 

 
Para ativar a configuração "Gestos de pulso" e ver o tutorial: 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Config. . 

 Wear OS 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em Config. . 

3. Toque em Gestos Gestos de pulso. 

4. Para iniciar o tutorial, toque em Iniciar tutorial. 

 
5.6.2 Coisas que você pode fazer com gestos de pulso 

 
Ao usar gestos, lembre-se de que o relógio responde à direção e à rapidez do movimento 

do seu pulso, e não à extensão do movimento. 

 
5.6.3 Percorrer cards movendo o pulso 

5.6.3.1 Para ver seu primeiro card 

 
Se a tela do relógio estiver escurecida, toque nela ou incline o mostrador na sua direção 

para ativá-la. Em seguida, mova o pulso rapidamente para longe de você e depois mova-o 

lentamente de volta para mostrar o card. 
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Para rolar para o próximo card 
 

Mova o pulso rapidamente para longe de você, depois mova-o lentamente de volta. 
 

Para rolar para um card anterior 
 

Vire o pulso lentamente para longe de você, depois mova-o rapidamente de volta. 

 
5.6.3.2 Agitar o pulso para voltar ao início ou cancelar uma ação 

 
Agite seu pulso para retornar à tela inicial a partir de qualquer tela. Também é possível 

agitar para cancelar uma ação antes de ela ser concluída. 

 
5.6.4 Mais dicas 

5.6.4.1 Para abrir o primeiro card no mostrador de relógio inicial 

 
Quando o mostrador do relógio estiver ativado, gire o pulso na direção contrária a você. 

 
5.6.4.2 Para arrastar o menu de configurações para baixo a partir da tela do mostrador do 

relógio 

 
Vire lentamente o pulso na direção contrária a você e depois vire-o de volta. 

 
5.6.4.3 Para cancelar uma ação antes de ela ser concluída 

 
Antes de uma ação ser concluída, agite o pulso para cancelá-la. 
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5.7 DICAS E TRUQUES 

 
Envie mensagens com emoticons, verifique seus próximos compromissos e realize tarefas 

com seu relógio. 

 
5.7.1 Desativar a tela temporariamente 

 
É possível desativar a tela do relógio para que ela não acenda e as notificações não 

apareçam. Essa configuração é útil quando você está em um local escuro onde não quer 

incomodar outras pessoas, como em uma sala de cinema. 

 
 Se seu relógio tiver um botão liga/desliga: pressione esse botão duas vezes rapidamente. 

 Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga: 

1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Deslize para a direita e toque no Modo Teatro . 

 
Para ligar a tela novamente: 

 
 Se seu relógio tiver um botão liga/desliga: pressione esse botão duas vezes rapidamente. 

 Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga: toque na tela duas vezes rapidamente. 

 
5.7.2 Parar vibrações do relógio 

 
Para que o relógio não vibre quando você receber uma notificação, ative o recurso "Não 

perturbe". 

 
1. Se a tela estiver escurecida, pressione o botão liga/desliga para ativar o relógio. 

2. Enquanto estiver usando o relógio, deslize da parte superior da tela para baixo. 

3. Toque em Não perturbe . 

4. (Opcional) Para escolher quais notificações você receberá quando o recurso "Não perturbe" 

estiver ativado, deslize de cima para baixo na tela  Configurações     Notificações  Não 

perturbe a menos que … . 

 
Você pode optar para que o relógio vibre ao receber chamadas de favoritos, lembretes e 

eventos, mesmo que "Não perturbe" esteja ativado. Os alarmes sempre fazem o relógio vibrar, 

mesmo quando "Não perturbe" está ativado. 

Se você está emparelhado com um smartphone ou tablet Android e está usando Android 

1.5 e versões anteriores, seu relógio tem as mesmas configurações de "Não perturbe" do 

smartphone ou tablet. 
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Observação: relógios pareados com um iPhone não sincronizam configurações de notificação com 

o smartphone. 

 
5.7.3 Desativar sons do smartphone quando estiver usando o relógio 

 
Quando o relógio está conectado, você pode desativar a vibração e os sons do smartphone. 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em Configurações . 

3. Ative Desativar som de disp. conect... . 

 
5.8 GOOGLE APPS QUE FUNCIONAM COM O WEAR OS 

5.8.1 Android 

Aqui estão alguns apps do Google que você pode usar junto com o Wear OS no seu 

smartphone ou tablet. Você pode usar os apps do Google ou outros apps da mesma maneira que 

no seu telefone Android. 

 
- Google Now; 

- Gmail; 

- Google Agenda; 

- Hangouts do Google; 

- Google Keep; 

- Google Maps; 

- Google Fit; 

- Câmera do Google; 

- Play Música. 

 
5.8.2 Iphone E Ipad 

 
Aqui estão alguns apps do Google que você pode usar junto com o Wear OS no seu 

smartphone ou tablet. Você pode usar os apps do Google ou outros apps da mesma maneira que 

no seu telefone Android. 

 
- Google Now; 

- Gmail; 

- Google Agenda. 

 
5.9 O QUE CONTINUA FUNCIONANDO QUANDO O SMARTPHONE NÃO ESTÁ COM VOCÊ 

 
Alguns dos recursos do relógio continuam funcionando, mesmo quando você se separa do 

smartphone. 
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5.9.1 Conectado à Internet pelo Wi-Fi 

 
Se o seu relógio é compatível com Wi-Fi, eles podem ficar conectados a qualquer distância 

quando ambos estão conectados à Internet. 

Nem todos os relógios conectam-se ao Wi-Fi. Tente ativar o Wi-Fi no seu relógio. Caso você 

não veja a opção Configurações de Wi-Fi nas configurações do relógio, isso significa que ela não 

está disponível. 

 
5.9.2 Não conectado ao smartphone ou à Internet 

 
Caso você veja o ícone , isso significa que o relógio não está conectado ao smartphone. 

Isso poderá acontecer quando você estiver longe do smartphone se: 

 
 seu relógio não for compatível com Wi-Fi;

 seu relógio for compatível com Wi-Fi, mas não estiver conectado a uma rede Wi-Fi;

 seu smartphone estiver desligado;

 o smartphone não estiver conectado à Internet.

 
5.9.3 Se o relógio e o smartphone não estiverem conectados à Internet 

 
Ainda será possível usar alguns recursos básicos no relógio: 

 
 Ver as horas e a data.

 Definir o alarme.

 Usar o cronômetro.

 Usar o timer.

 Ver a agenda de hoje.

 Consultar o contador de passos.

 Ver seu ritmo cardíaco (se o relógio tiver essa função).

 Alterar o mostrador do relógio.

 Colocar o relógio no modo Avião.

 Ouvir música usando o relógio.

 
Observação: não será possível usar as Ações de voz. 

 
6 VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES NO RELÓGIO WEAR OS 

 
Você pode ver o número da versão do Wear OS e verificar se há atualizações para o 

software do Android a qualquer momento, nas configurações do relógio. 
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6.1 VERIFICAR SUA VERSÃO 

 
Para verificar qual é a sua versão, deslize de cima para baixo na tela do relógio. 

 
 Se a opção Configurações não aparecer , isso significa que você tem o Wear OS 

1.5 ou versões anteriores. Para ver o número da versão: deslize para a esquerda no menu 

suspenso e toque em Configurações Sobre . 

 Se Configurações aparecer , você tem o Wear OS 2.0 ou versões posteriores. Para 

ver o número da versão, toque em Configurações Sistema Sobre . 

 
6.2 VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES 

 

1. Na tela "Configurações" do relógio, toque em Sobre . 

2. Role para baixo e toque em Atualizações do sistema. 

 
 Se houver alguma atualização, o relógio fará o download. Caso contrário, uma mensagem 

indicará que ele está atualizado. 

 
Observação: quando uma atualização do software do Wear OS estiver disponível, você 

receberá uma notificação automática no relógio nestas condições: 

 
 O relógio está conectado ao carregador e está dentro do alcance do Bluetooth do 

smartphone. 

 O smartphone está ligado e conectado à Internet. 

 
7 CONFIGURAÇÕES 

7.1 SILENCIAR OU DESBLOQUEAR NOTIFICAÇÕES NO RELÓGIO 

 
É possível receber notificações de mensagens de texto, chamadas perdidas, eventos, 

lembretes e muito mais. O relógio pode vibrar ou ficar em silêncio quando você recebe uma 

notificação, dependendo das configurações no smartphone. 

 
 Se o smartphone vibrar ou emitir um som para uma notificação, o relógio vibrará para essa 

notificação. 

 Se o smartphone não vibrar nem emitir um som para uma notificação, o relógio não vibrará 

nem emitirá um som para essa notificação. 

 
Quando uma notificação é descartada no relógio, ela também é dispensada no smartphone 

(e vice-versa). 
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7.2 ALTERAR AS NOTIFICAÇÕES DO RELÓGIO 

7.2.1 Parar vibrações do relógio 

 
Para que o relógio não vibre quando você receber uma notificação, ative o recurso "Não 

perturbe". 

 
1. Se a tela estiver escurecida, pressione o botão liga/desliga para ativar o relógio. 

2. Enquanto estiver usando o relógio, deslize da parte superior da tela para baixo. 

3. Toque em Não . 

4. (Opcional) Para escolher quais notificações você receberá quando o recurso "Não perturbe" 

estiver ativado, deslize de cima para baixo na tela  Configurações     Notificações Não 

perturbe a menos que … . 

 
Você pode optar para que o relógio vibre ao receber chamadas de favoritos, lembretes e 

eventos, mesmo que "Não perturbe" esteja ativado. Os alarmes sempre fazem o relógio vibrar, 

mesmo quando "Não perturbe" está ativado. 

Se você está emparelhado com um smartphone ou tablet Android e está usando Android 

1.5 e versões anteriores, seu relógio tem as mesmas configurações de "Não perturbe" do 

smartphone ou tablet. 

 
Observação: relógios emparelhados com um iPhone não sincronizam configurações de notificação 

com o smartphone. 

 
7.2.2 Desligar temporariamente a tela 

 
Se você estiver em um lugar, como uma sala de cinema, e não quiser incomodar ninguém, 

desligue a tela. Mesmo se você mover seu pulso ou tocar na tela, ela não ligará. 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Configurações  

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações  

3. Toque em Modo . 

 
7.2.3 Para ligar a tela novamente 

 
 Se o relógio tiver um botão liga/desliga, pressione-o uma vez. 

 Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga, toque na tela até que ela seja ativada. 
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7.2.4 Android 7.0 e posteriores, desligar sons do smartphone ao usar o relógio 

 
Se o smartphone ou tablet está executando o Android 7.0 ou versões posteriores, é 

possível silenciar o smartphone enquanto usar o relógio. 

Para que o smartphone não vibre nem emita sons para todas as notificações: no 

smartphone, abra o app Wear OS . Depois, toque em Configurações   Silenciar o 

smartphone ao usar o relógio. 

Em Configurações, também é possível optar por silenciar o seguinte enquanto você usa o 

relógio: 

 
 Para que o smartphone não vibre nem emita sons ao receber uma chamada enquanto você 

estiver usando o relógio, toque em Silenciar chamadas recebidas. 

 Para que o smartphone não vibre nem emita sons quando você receber uma notificação, 

toque em Silenciar alertas e notificações. 

 
Nota: depois que você ativar esse recurso, o smartphone não emitirá nenhum som nem vibrará ao 

receber uma chamada ou notificação. 

 
7.2.5 Android 6.2 e anteriores, desativar sons no smartphone enquanto usar o relógio 

 
É possível silenciar o smartphone enquanto você estiver usando o relógio: 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS  Configurações  . 

2. Para evitar que o smartphone vibre ou emita sons enquanto usar o relógio, toque em Silenciar 

smartphone ao usar o relógio. 

 
Nota: depois de ativar esse recurso, o smartphone não emitirá nenhum som nem vibrará ao 

receber uma chamada ou notificação. 

 
7.3 BLOQUEAR NOTIFICAÇÕES 

 
Use o app Wear OS no smartphone para que notificações de apps específicos não 

apareçam no relógio. 

 

1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em Bloquear notificações de apps. 

3. Toque em Adicionar , depois toque no app que você deseja bloquear. 

 
Opcional para smartphones Android: Quando você ouve músicas no smartphone, o card de 

música sempre é exibido com opções para pausar e reproduzir. Não é possível desativar esse card. 

Para voltar a receber notificações de apps: 
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1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em Configurações Bloquear notificações de apps. 

 Smartphone ou tablet Android: ao lado do app, toque em Fechar . 

 iPhone: toque em Editar  ao lado do app e toque em Desbloquear. 

 
7.4 ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE TELA E BRILHO 

 
Você pode configurar a tela do relógio para: 

 
 permanecer sempre ligada, mostrando a hora mesmo quando você não está usando o 

relógio; 

 desligar quando você não está usando ou olhando para o relógio; 

 permanecer completamente desligada quando você está em um lugar como uma sala de 

cinema. 

 
Você também pode ajustar o brilho da tela, aumentá-lo temporariamente e mostrar ou 

ocultar visualizações de cards. 

 
7.4.1 Manter a tela ligada ou deixar desligar 

 
Você pode configurar a tela para mostrar a hora ou para ser desligada completamente 

quando você não estiver usando o relógio. Se a tela estiver desligada, ela será ligada quando você 

girar o pulso ou tocar nela. 

 
Dica: para economizar bateria, deixe a tela desligar quando não estiver usando o relógio. 

Para alterar essas configurações: 

 
7.4.1.1 No seu smartphone ou tablet 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em . 

3. Ative ou desative "Tela sempre ligada". 

 
7.4.1.2 No relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em . 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações . 

3. Toque em Tela. 

4. Na parte inferior da tela, toque em "Tela sempre ligada" para ativar ou desativá-la. 
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7.4.2 Desligar a tela temporariamente 

 
Você pode desligar a tela do relógio temporariamente (ou colocá-la no "Modo Teatro"), 

para que não acenda ou mostre notificações, mesmo que você mova o pulso ou toque nela. 

 
7.4.2.1 Para desligar a tela temporariamente 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Modo Teatro . 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações 

Modo . 

7.4.2.2 Para ligar a tela novamente 

 
 Se o relógio tiver um botão liga/desliga, pressione-o uma vez. 

 Se o relógio não tiver um botão liga/desliga, toque na tela repetidamente até que ela seja 

ativada. 

 
7.4.3 Alterar o brilho do visor 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Configurações Visor. 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em . 

3. Toque em Ajustar brilho. 

4. Toque para escolher a intensidade do brilho da tela. 

 
7.4.4 Aumentar o brilho temporariamente 

 
Em alguns relógios, é possível aumentar o brilho temporariamente para ver melhor em um 

local ensolarado. O brilho extra dura alguns segundos e é desligado automaticamente. 

 
7.4.4.1 Se o relógio tiver um botão liga/desliga 

 
Pressione três vezes rapidamente. 

 
7.4.4.2 Se seu relógio não tiver um botão liga/desliga 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ligar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 
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3. Deslize da direita para a esquerda até ver Modo luz solar. 

4. Toque para ativar. 

 
7.4.5 Desativar visualização de cards 

 
Talvez você veja cards na parte inferior da tela do relógio ao longo do dia. Para ocultar 

visualizações de cards, deslize para baixo no card. 

 
Nota: algumas versões do Wear OS mostram um ponto na parte inferior da tela quando você tiver 

uma notificação. 

 
Para desativar a visualização de cards: 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Toque em Configurações . 

3. Ative ou desative "Visualização de cards". 

 
7.5 DEFINIR A HORA E A DATA DO SEU RELÓGIO 

 
É possível optar por sincronizar a data e hora do relógio automaticamente ou alterá-las 

manualmente. 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Config. Sistema Data e hora. 

 Android 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em Config. Data e 

hora. 

3. Toque em Data e hora automáticas 

 Sincronizar pela rede: defina a data e hora do seu relógio para sincronizar com a data e hora 

definidas para sua região na Internet. 

 Desativado: se você selecionar esta opção, será possível definir a data e hora do relógio 

manualmente. 

 Sincronizar pelo smartphone: defina a data e hora do seu relógio de modo que fiquem 

iguais às do smartphone. 

 
7.6 REINICIAR O RELÓGIO 

 
Em determinadas situações, talvez seja necessário ou desejado reiniciar o relógio. Existem 

duas maneiras de reiniciá-lo: nas configurações ou usando o hardware do relógio. 

Se o relógio tiver um botão liga/desliga, reinicie-o mantendo esse botão pressionado (o 

botão do meio se o relógio tiver três botões). 

Para reiniciar usando as configurações do relógio: 
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1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e posteriores: toque em Configurações Sistema 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações  

3. Role para baixo e toque em Reiniciar . 

 
7.7 ALTERAR OS APLICATIVOS QUE VOCÊ USA PARA AÇÕES DE VOZ 

 

Você pode definir os aplicativos que serão usados para diferentes ações de voz. Por 

exemplo, você pode alterar o aplicativo usado para definir alarmes ou para enviar mensagens. 

 

1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Na metade inferior da tela, em "Aja com os apps do relógio", toque em Mais ações. 

3. Role e toque em uma ação. Você pode escolher entre os apps disponíveis. 

 
7.8 ALTERAR E PERSONALIZAR A TELA INICIAL DO RELÓGIO 

 
Você pode alterar a tela inicial do seu relógio para personalizá-la de acordo com as suas 

metas, necessidades e estilo. Se seu relógio tiver o Android 2.0 ou uma versão posterior, você 

poderá escolher entre mostradores personalizáveis para exibir informações ainda mais úteis. 

 
7.8.1 Alterar segundo plano 

7.8.1.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para ver diferentes mostradores do relógio. 

3. Role para ver os mostradores do relógio que podem ser escolhidos. Para adicionar mais opções, 

role para a direita e toque em Adicionar mais mostradores. 

4. Para escolher um novo design, toque no mostrador do relógio. 

 
7.8.1.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Mantenha a tela pressionada para ver uma lista de mostradores do relógio. 

3. Deslize para ver mais mostradores do relógio. 

4. Para escolher um novo design, toque no mostrador do relógio. 

 
Observação: também é possível alterar o mostrador do seu relógio no app Wear OS no seu 

smartphone. Na imagem do seu relógio, toque em Mais para ver mais mostradores. 
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7.8.2 Adicionar mais mostradores 

7.8.2.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
1. No seu relógio, abra o app Play Store . 

2. Role para baixo e toque em Mostradores do relógio, ou procure "mostradores do relógio" 

tocando em Pesquisa . 

 
7.8.2.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Na imagem do seu relógio, toque em Mais. 

3. Role para baixo e toque em Ver mais mostradores de relógio. 

 
7.8.3 Remover mostradores de relógio 

7.8.3.1 Wear OS 2.0 e versões posteriores 

 
Remover um mostrador do relógio da sua lista de favoritos não o remove completamente 

do relógio. Ainda é possível acessar o mostrador do relógio indo para a tela inicial, deslizando para 

qualquer direção, e tocando em Adicionar mais mostradores. 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para a direita ou esquerda para exibir mostradores do relógio na sua lista de favoritos. 

3. Role para a esquerda ou direita para ver os mostradores do relógio disponíveis. 

4. Quando encontrar o mostrador do relógio que deseja remover dos favoritos, deslize para cima. 

 
Observação: para remover um mostrador do relógio transferido por download da Play Store, 

localize o mostrador na Play Store e toque em "Desinstalar". 

 
7.8.3.2 Wear OS 1.5 e versões anteriores 

 
Você pode ocultar mostradores de relógio para que eles não apareçam. Quando um 

mostrador de relógio está oculto, ele aparece no app Wear OS, mas não no seu relógio. 

 

1. No smartphone, abra o app Wear OS . 

2. Na imagem do seu relógio, você verá alguns mostradores de relógio. Toque em Mais. 

3. Localize o mostrador do relógio que deseja ocultar e toque em Menu Ocultar no relógio. 

Observação: para remover um mostrador do relógio de terceiro que você transferiu por download 

da Play Store no seu smartphone Android, siga as instruções para remover apps transferidos por 

download. 



36  

7.8.4 Personalizar o mostrador do relógio no Wear OS 2.0 e versões posteriores Etapa 1: 

escolha um mostrador do relógio personalizável 

1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize para a direita ou esquerda para ver outros mostradores do relógio. 

3. Escolha um mostrador do relógio que esteja acima do ícone . 

 
Etapa 2: personalize 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Mantenha seu mostrador do relógio pressionado até ver a tela "Personalizar". 

 Para alterar o tipo de informação exibida, como metas de condicionamento físico ou 

duração da bateria: toque em Dados. Para ver outras opções, deslize para a direita ou 

esquerda e toque no novo layout. 

 Para alterar a cor e o estilo do seu mostrador do relógio: toque em Estilos. Para ver outras 

opções, deslize para a direita ou esquerda e para cima ou para baixo. 

3. Quando terminar, toque no novo mostrador do relógio para salvá-lo. 

 
7.9 GERENCIAR CONFIGURAÇÕES DE SOM 

 
Se seu relógio tem um alto-falante, é possível alterar as seguintes configurações de som 

separadamente. Se você não vir estas configurações de som, isso significa que seu relógio não tem 

um alto-falante: 

 
 volume de mídia 

 volume do alarme 

 volume do toque 

 toque 

 
Também é possível parear um fone de ouvido Bluetooth para reproduzir música a partir do 

relógio. 

 
Observação: não é possível usar um fone de ouvido Bluetooth pareado ao seu relógio durante as 

chamadas. 

 
7.9.1 Desativar todos os sons 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Deslize da direita para a esquerda até encontrar o ícone de Som e toque nele. 

Para reativar o som, toque no . 
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7.9.2 Volume de mídia 

7.9.2.1 Para alterar o volume em que seu relógio reproduz mídias, como músicas 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações . 

 Android Wear 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em 

Configurações . 

3. Role para baixo e toque em Som ou Som e notificações. 

4. Toque em Volume de mídia. 

5. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar e para a esquerda para abaixar. 

 
7.9.3 Volume do alarme 

7.9.3.1 Para alterar o volume do alarme do relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações . 

 Android Wear 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em 

Configurações . 

3. Role para baixo e toque em Som ou Som e notificações. 

4. Toque em Volume do alarme. 

5. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar e para a esquerda para abaixar. 

 
7.9.4 Volume do toque 

7.9.4.1 Para alterar o volume do toque do seu relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Config. . 

 Wear OS 1.5 e anteriores: deslize para a esquerda e toque em Configurações . 

3. Role para baixo e toque em Som ou Som e notificações. 

4. Toque em Volume do toque. 

5. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar e para a esquerda para abaixar. 

 
7.9.5 Toque do relógio 

7.9.5.1 Para alterar o toque do seu relógio 

 
1. Se a tela estiver escurecida, toque nela para ativar o relógio. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

 Wear OS 2.0 e versões posteriores: toque em Configurações . 
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 Android Wear 1.5 e versões anteriores: deslize para a esquerda e toque em 

Configurações . 

3. Role para baixo e toque em Som ou Som e notificações. 

4. Toque em Toque do relógio. 

5. Role para baixo para ver uma lista de toques. Escolha o toque que você mais gosta. 

 
7.10 USAR O TALKBACK NO WEAR OS 

 
Observação: o TalkBack no Wear OS é atualmente um recurso experimental que requer um 

relógio com um alto-falante incorporado e que tenha o Wear OS 2.0 ou versões posteriores. 

 
Conforme você navega pelo seu dispositivo, o TalkBack dá um retorno de áudio para que 

seja possível usar o relógio sem olhar para a tela. 

 
7.10.1 Configurar o TalkBack no relógio 

 
Ative o TalkBack na tela de configuração inicial ou em "Configurações" a qualquer 

momento. A configuração do TalkBack só está disponível em inglês. Após a ativação, você poderá 

escolher entre outros idiomas. 

 
7.10.2 Ativar o TalkBack ao conectar o relógio 

 
1. Pressione o botão liga/desliga na lateral do relógio para ativá-lo. 

2. Pressione dois dedos na tela do relógio até ouvir um som. O som indica que o TalkBack foi 

ativado. 

3. Depois, siga as instruções exibidas na tela para concluir a configuração. 

 
Observação: o TalkBack estará disponível em outros idiomas depois que você terminar a 

configuração. 

 
7.10.3 Ativar o TalkBack a qualquer momento 

 
As etapas a seguir exigem assistência de alguém sem deficiência visual. 

 
1. Pressione o botão liga/desliga na lateral do relógio para ativá-lo. 

2. Deslize de cima para baixo na tela. 

3. Toque em Configurações  Acessibilidade TalkBack. 

4. Mude a chave para a posição Ativar. 

5. Siga as instruções que aparecem na tela e concorde com todas as permissões. 
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Depois que você ativa o TalkBack, a conversão de texto em fala demora alguns minutos 

para ser iniciada. Seja paciente. Você saberá que o TalkBack foi ativado quando ouvir o retorno da 

conversão de texto em fala. 

 
7.10.4 Como navegar com gestos do TalkBack 

 
Para todos os gestos, use um único movimento, uma velocidade constante e pressão 

uniforme do dedo. A maioria dos gestos no Wear OS é semelhante aos principais gestos do 

TalkBack, exceto para o seguinte: 

 

AÇÃO GESTO 

Rolar para a frente Deslizar para cima 

Rolar para trás Deslizar para baixo 

Suspender o relógio Colocar a palma da mão sobre a tela 

Voltar ou dispensar Deslizar com dois dedos para a direita 

 
8 COMO POSSO CONHECER TODAS AS FUNÇÕES DO MEU DISPOSITIVO? 

8.1 NO APLICATIVO 

 
Abra o menu de navegação tocando no ícone do menu no canto superior direito da 

aplicação. 

 

 
Selecione "Ajuda e feedback". 
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Selecione “Navegar por todos os artigos” para saber mais acerca do seu dispositivo e do 

aplicativo. 

 

 
8.2 NA INTERNET 

 
Você pode acessar as informações mais atualizadas sobre as funções e demais recursos de 

seu relógio através do site de suporte da Wear OS™, através dos seguintes endereços: 

 
https://www.android.com/intl/pt-BR_br/wear/ 

https://support.google.com/androidwear 

https://support.google.com/androidwear/?hl=pt-BR#topic 

 

9 E SE EU TIVER UMA DÚVIDA QUE NÃO TENHA SIDO RESPONDIDA AQUI? 

 
Para entrar em contato com o atendimento ao cliente, entre em contato com o nosso 

representante mais próximo através do telefone disponível no certificado de garantia que acompanha 

o produto. 
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