
USANDO SEU RELÓGIO 



CONTEÚDO

PASSO 1: INICIAR                                                         1

PASSO 2: CARREGAR                                                   1

PASSO 3: LIGAR                                                            2

PASSO 4: CONECTAR                                                   2

PASSO 5: REMOVER E SUBSTITUIR PULSEIRAS         4



1

PASSO 1: INICIAR  

Faça o download e instale em seu telefone celular o 
aplicativo Android WearTM na App StoreSM ou na Google 
Play Store. 

HB Android Wear

Apple e o logotipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas 

nos EUA e em outros países.  App Store é uma marca de serviço da Apple 

Inc. Google Play, o logotipo Google Play e Android Wear são marcas 

comerciais da Google Inc.

PASSO 2: CARREGAR 

Conecte o carregador incluído no carregador de parede 
USB. Coloque o relógio no carregador alinhando os  
2 pinos magnéticos na parte de trás do relógio com os 
pinos do carregador.  AVISO: Para evitar danos ao seu 
relógio, use somente o carregador incluído.

HB Android Wear
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PASSO 3: LIGAR 

Para ligar seu relógio, pressione e mantenha 
pressionada a coroa (no lado direito do relógio) por 
alguns segundos. Levará alguns minutos até que seu 
relógio seja inicializado. 

Assim que estiver ligado, toque na tela para iniciar e 
selecionar um idioma.   

HB Android Wear

PASSO 4: CONECTAR  

Abra o aplicativo Android Wear em seu celular. Se 
o Bluetooth não estiver ativado em seu celular, o 
aplicativo irá instruí-lo para ativar. 

Em seguida, siga as instruções em seu celular para 
emparelhar com seu relógio. Toque no código 
que corresponda àquele no relógio e confirme o 
emparelhamento.

Uma mensagem de confirmação será exibida em seu 
relógio depois do emparelhamento. Isso pode levar 
alguns minutos, por favor, seja paciente.
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Siga as instruções na tela no aplicativo Android Wear 
em seu celular para concluir a instalação inicial.  

HB Android Wear

Para usar o Assistente do Google e acessar a Play 
Store, uma conta do Google deve ser adicionada ao  
seu relógio. Isso pode ser feito durante a instalação 
inicial ou a qualquer momento através do aplicativo 
Android Wear.

Caso haja umidade acumulada na parte de trás, o 
dispositivo pode não ativar adequadamente a tela 
de bloqueio se uma tiver sido instalada. Umidade 
excessiva na parte frontal pode reduzir a funcionalidade 
da tela de toque. Sempre use um pano limpo e macio 
para secá-la completamente.

Para dicas sobre resolução de problemas  
e informações adicionais visite:  
https://support.google.com/androidwear

https://support.google.com/androidwear
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PASSO 5: REMOVER E SUBSTITUIR PULSEIRAS

PARA REMOVER A PULSEIRA
• Vire o relógio de cabeça para baixo
• Pressione o ‘pino’ para liberar a pulseira
• Remova a pulseira
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PARA SUBSTITUIR A PULSEIRA
• Vire o relógio de cabeça para baixo
• Insira a haste de metal no furo enquanto pressiona 

o ‘pino’
• Libere o ‘pino’ de modo que a haste de metal se 

encaixe na caixa


