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Introdução
Introdução
O seu acessório SmartWatch 3 é desenvolvido pelo Android Wear e oferece
suporte para comandos de voz. Você pode fazer perguntas como “Quando é
minha próxima reunião?” ou “Como chegar à estação de trem?” e receber
respostas imediatamente.
Você também pode usar o seu SmartWatch 3 para receber e responder
mensagens, visualizar notificações de compromissos e conferir atualizações sobre
o clima, tudo isso convenientemente no seu pulso.
Os recursos internos do SmartWatch 3 oferecem suporte para GPS e Wi-Fi®, e você
pode emparelhar o SmartWatch 3 com o celular ou tablet Android™ usando NFC
ou Bluetooth®. Ao definir as configurações de Wi-Fi®, você pode configurar o
SmartWatch 3 para se conectar automaticamente a redes Wi-Fi® salvas caso a
conexão entre o SmartWatch 3 e o seu celular ou tablet seja perdida. Ao fazer isso,
os dispositivos podem continuar conectados desde que eles tenham acesso à rede
Wi-Fi®.
O SmartWatch 3 funciona com qualquer smartphone ou tablet Android™ que
opere com o Android™, versão 4.3 ou superior. Para ver se o seu dispositivo
Android™ é compatível com o Android Wear, acesse http://g.co/WearCheck do
seu celular ou tablet. Para estender a funcionalidade, você pode baixar novos
aplicativos do Google Play™, bem como atualizações para os aplicativos
existentes. Você receberá notificações automáticas quando tais atualizações
estiverem disponíveis.
Para obter o desempenho e a funcionalidade ideais, use o SmartWatch 3 em conjunto com
a pulseira fornecida.

Visão geral

1

Microfone

2

Sensor de luz

3

Tela de toque

4

Tecla liga-desliga

5

Unidade principal

6

Área de detecção NFC™

7

Tampa da porta Micro USB

8

Munhequeira
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Carregar
Antes de usar o SmartWatch 3 pela primeira vez, é preciso carregá-lo por
aproximadamente 30 minutos. Recomenda-se utilizar cabos USB e carregadores
da Sony.
Para carregar seu SmartWatch 3

1
2
3

•

Conecte uma extremidade do cabo USB à porta Micro USB de seu
SmartWatch 3.
Conecte a outra extremidade do cabo no carregador ou na porta USB de um
computador.
Certifique-se de que o carregador ou o computador esteja conectado a uma
fonte de alimentação ativa.
Para exibir o nível da bateria
Deslize de cima para baixo a partir da tela inicial.

Atacar e desatacar a faixa de pulso
Para prender o SmartWatch 3 à pulseira

Evite aplicar muita força sobre o suporte da pulseira para não causar dano.

1
2

Deslize a parte superior do SmartWatch 3 para dentro do suporte.
Empurre a parte inferior do SmartWatch 3 para prendê-lo à pulseira.
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Para remover o SmartWatch 3 da pulseira

1
2

Empurre suavemente a parte inferior do SmartWatch 3 para baixo enquanto
segura o suporte.
O SmartWatch 3 vai se soltar do suporte.

Como ligar e desligar
•

Para ligar seu SmartWatch 3
Pressione e segure a tecla liga/desliga do SmartWatch 3 até que o
dispositivo vibre.
Para desligar seu SmartWatch 3

1
2

Na tela inicial, deslize uma vez da direita para a esquerda.
Localize e toque em Configurações > Desligar; em seguida, toque em

.

Configurar o seu SmartWatch 3
Para que o seu acessório do SmartWatch 3 funcione adequadamente, você deve
antes instalar a versão mais recente do aplicativo Android Wear no seu telefone ou
tablet Android™ e, em seguida, emparelhar o telefone ou tablet com o seu
acessório. Há duas maneiras de realizar esta configuração. Você pode usar o NFC,
que o conecta automaticamente a uma página de download para o Android Wear
no Google Play™. Ou, se o seu telefone não for compatível com NFC, pode usar a
opção de configuração manual. Lembre-se de que você só pode emparelhar o
SmartWatch 3 com um telefone ou tablet por vez.
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Para configurar seu SmartWatch 3 usando o NFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Certifique-se de que o seu celular ou tablet Android™ esteja conectado a
uma rede Wi-Fi® e que ele mantenha uma conexão Wi-Fi® durante o
procedimento de configuração.
Celular ou tablet: Certifique-se de que a função NFC está ativada e de que a
tela está ativa e desbloqueada.
Coloque o celular ou tablet sobre o SmartWatch 3 para que as áreas de
detecção de NFC de cada dispositivo se toquem. Uma página de download
do Google Play™ para Android Wear é aberta no celular ou tablet.
Celular ou tablet: toque no texto ou ícones relevantes na tela para baixar e
instalar o Android Wear.
Celular ou tablet: Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado, abrao e, em seguida, siga as instruções na tela.
Celular ou tablet: Se o Bluetooth® não estiver ativado, toque em Ligar o
Bluetooth quando solicitado.
Celular ou tablet: Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o
SmartWatch 3. Um código de emparelhamento será exibido no SmartWatch
3 e no seu celular ou tablet.
Confirme no seu celular ou tablet que o mesmo código está sendo exibido
no dois dispositivos. O SmartWatch 3 verifica se há atualizações, instala o
software necessário e é reiniciado automaticamente, se necessário.
Celular ou tablet: Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
Depois da configuração, o SmartWatch 3 solicitará que você ative alguns
recursos, como o Google Now e os serviços de localização, para adicionar
mais funcionalidades e melhorar a experiência do usuário. Se desejado, siga
as instruções relevantes.
Da primeira vez que você emparelhar e conectar o SmartWatch 3 a um novo celular ou
tablet, o procedimento poderá demorar alguns minutos.
Se o SmartWatch 3 já tiver sido emparelhado com outro celular ou tablet, é preciso redefinir
o SmartWatch 3 antes de emparelhá-lo com um novo dispositivo. Para obter mais
informações sobre a redefinição, consulte Redefinir aos dados de fábrica na página 18.
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Para configurar o seu SmartWatch 3 manualmente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Certifique-se de que o seu celular ou tablet Android™ esteja conectado a
uma rede Wi-Fi® e que ele mantenha uma conexão Wi-Fi® durante o
procedimento de configuração.
Ligue o seu SmartWatch 3.
Celular ou tablet: Pesquise pelo aplicativo Android Wear no Google Play™
e, em seguida, baixe-o e instale-o.
Celular ou tablet: Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado, abrao e, em seguida, siga as instruções na tela.
Celular ou tablet: Se o Bluetooth® não estiver ativado, toque em Ligar o
Bluetooth quando solicitado.
Celular ou tablet: Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o
SmartWatch 3. Um código de emparelhamento será exibido no SmartWatch
3 e no seu celular ou tablet.
Confirme no seu celular ou tablet que o mesmo código está sendo exibido
no dois dispositivos. O SmartWatch 3 verifica se há atualizações, instala o
software necessário e é reiniciado automaticamente, se necessário.
Celular ou tablet: Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
Depois da configuração, o SmartWatch 3 solicitará que você ative alguns
recursos, como o Google Now e os serviços de localização, para adicionar
mais funcionalidades e melhorar a experiência do usuário. Se desejado, siga
as instruções relevantes.
Da primeira vez que você emparelhar e conectar o SmartWatch 3 a um novo celular ou
tablet, o procedimento poderá demorar alguns minutos.
Se o SmartWatch 3 já tiver sido emparelhado com outro celular ou tablet, é preciso redefinir
o SmartWatch 3 antes de emparelhá-lo com um novo dispositivo. Para obter mais
informações sobre a redefinição, consulte Redefinir aos dados de fábrica na página 18.

Conectando a Wi-Fi®
O SmartWatch 3 oferece suporte a Wi-Fi® e pode se conectar automaticamente às
redes Wi-Fi® salvas quando a conexão por Bluetooth® entre o seu celular ou tablet
Android™ for perdida. Quando o SmartWatch 3 estiver conectado a uma rede WiFi®, ele pode continuar sendo sincronizado automaticamente com o seu celular ou
tablet desde que eles também estejam conectados à rede Wi-Fi®. Portanto, você
pode receber notificações e usar a busca por voz no SmartWatch 3 na sua casa ou
no seu local de trabalho se deixar o seu celular ou tablet em um cômodo diferente.
Você precisa instalar a versão mais recente do aplicativo Android Wear no seu celular ou
tablet Android™.

Para ativar e desativar o WI-FI®
1
2
3
4
5

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Configurações de Wi-Fi.
Se o Wi-Fi desligado for exibido, toque em Wi-Fi desligado para ativar o
Wi-Fi®. Se o Wi-Fi automático for exibido, toque em Wi-Fi automático para
desativar o Wi-Fi®.
Se o Wi-Fi® estiver ativado no SmartWatch 3, o seu SmartWatch 3 se conecta
automaticamente a uma rede conhecida disponível quando o SmartWatch 3 não tiver uma
conexão por Bluetooth® com o seu celular ou tablet Android™.
Desativar o Wi-Fi® pode aumentar a duração da bateria.
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Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® da sua preferência
1
2
3
4
5
6

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Configurações de Wi-Fi.
Certifique-se de que o Wi-Fi® está configurado em Wi-Fi automático.
Percorra as redes disponíveis e, em seguida, selecione a rede à qual você
deseja se conectar.
O seu SmartWatch 3 não pode se conectar a redes de Wi-Fi® que o levem à uma página de
login antes de conectar. Por exemplo, redes de Wi-Fi® em lugares como hotéis ou cafés.
O seu SmartWatch 3 escolhe automaticamente a melhor rede Wi-Fi® disponível.

Para esquecer uma rede conhecida
1
2
3
4
5
6
7
8

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Configurações de Wi-Fi.
Verifique se a função Wi-Fi® está ativada.
Localize e toque em Redes salvas.
Selecione a rede que deseja esquecer.
Toque em para confirmar.

Desligar o Wi-Fi® para aumentar a duração da bateria
Se a função Wi-Fi® estiver usando muita energia, ela pode ser desligada
automaticamente e a mensagem "Wi-Fi® desligado para aumentar a duração da
bateria" será exibida. A velocidade em que a bateria acaba depende do quanto
você usa o SmartWatch 3 enquanto está conectado ao Wi-Fi®. Você também pode
desabilitar a mensagem através das configurações de notificação.
A função Wi-Fi® volta a ser ativada outra vez automaticamente quando o seu SmartWatch 3
for recarregado.

Para desativar as notificações
1
2
3
4

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em
seguida, toque em .
Localize e toque em Bloquear notificações de aplicativos.
Toque em .
Navegue até encontrar o aplicativo que deseja bloquear e toque nele.
Você também pode bloquear as notificações diretamente no SmartWatch 3.
Ao desativar notificações desnecessárias, você economiza a energia da bateria ao usar o
Wi-Fi®.

Para alterar a quantidade de bateria que o Wi-Fi® pode usar antes de ser
desativado
1
2
3
4
5

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Configurações de Wi-Fi > Avançado > Economizar
energia depois....
Role para baixo e selecione uma opção.

Sincronização em nuvem
O serviço de sincronização em nuvem do Android Wear permite que você
compartilhe dados entre o seu SmartWatch 3 e o seu celular ou tablet Android™
na Internet. Os dados são salvos no servidor de sincronização em nuvem do
Android Wear. Antes de você usar o Wi-Fi® no seu SmartWatch 3, você precisa
9
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ativar o recurso sincronização em nuvem no aplicativo Android Wear no seu
telefone ou tablet.
Para ativar a sincronização em nuvem
1
2
3

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em
seguida, toque em .
Localize e toque em Sincronização em nuvem.
Arraste o controle deslizante para a posição Ligado.
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Aprendizagem dos conceitos básicos
Usando a tela sensível ao toque
Deslizar

Deslizar para cima

•
•

Exibir mais cartões, se disponíveis.
Navegar para baixo pelas opções em uma lista.

Deslizar para baixo

•
•

Exibir cartões anteriores, se não tiverem sido descartados.
Navegar para cima pelas opções em uma lista.

Deslizar para a esquerda

•

Veja mais detalhes e ações, se disponíveis.

Deslizar para a direita

•

Descartar um cartão ou fechar um menu.

Tocar

•

Abra ou selecione um item.

Esmaecer e ativar a tela
Quando o seu SmartWatch 3 está ativado e é deixado ocioso por um determinado
período de tempo, a tela esmaece automaticamente. Você também pode
esmaecer manualmente a tela e ativá-la quando quiser.
Ativar a tela
•
•

Execute uma das seguintes ações:
Quando o SmartWatch 3 estiver no seu pulso, vire-o na sua direção.
Toque na tela ou pressione brevemente a tecla liga/desliga.
Esmaecer a tela manualmente

•
•

Execute uma das seguintes ações:
Coloque a palma da sua mão sobre a tela até que vibre.
Pressione brevemente a tecla liga/desliga.
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•

Deixe cair de lado o pulso no qual está usando o SmartWatch 3.
Para esmaecer a tela deixando seu pulso cair, você precisa primeiro ativar a função de gesto
de pulso. Veja Ativar a função gestos do pulso.

Tela inicial
A tela inicial pode mostrar a hora, a data e o status do seu SmartWatch 3. Na tela
inicial, você pode exibir cartões ou realizar ações de voz.
Quando a tela estiver esmaecida, você ainda consegue ver a hora e a data e
visualizar o status do seu SmartWatch 3 desde que tenha escolhido um mostrador
de relógio indicado.

Gestos do pulso
Você pode usar gestos do pulso para passar pelos cartões em vez de deslizar para
cima e para baixo na tela do SmartWatch 3.
Girar o pulso para fora

Rolar para baixo

Girar o pulso para dentro

Rolar para cima.

Mover o braço para baixo

Funciona como um toque ou cancela um comando de voz.

Levantar o antebraço

Volta para o menu anterior ou cancela um comando de voz.

Sacudir o pulso

Vai para a tela inicial ou cancela um comando de voz.

Antes de usar os gestos de pulso, você precisa ativar essa função. Veja Ativar a função
gestos do pulso na página 12.

Ativar a função gestos do pulso
1
2
3
4

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Gestos e, em seguida, toque em Gestos do pulso.
O desenho na bateria aumenta lentamente quando a função gestos do pulso é ativada.

Acessar o menu de tutorial
1
2
3
4

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Gestos e, em seguida, toque em Iniciar tutorial.

•

Cancelar comando de voz
Use o gesto de levantar ou abaixar para cancelar um comando de voz.
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Navegue para cima usando gestos de pulso

1
2
3

Certifique-se que a função Gestos do pulso está ativada.
Ative a tela inicial no SmartWatch 3.
Mova o seu pulso para cima, em seguida, vire-o lentamente na sua direção.
Navegue para baixo usando gestos de pulso

1
2
3

Certifique-se que a função Gestos do pulso está ativada.
Ative a tela inicial no SmartWatch 3.
Mova o seu pulso lentamente para cima, em seguida, vire-o rapidamente na
sua direção.

Cartões
A maioria das informações que você precisa é exibida na tela do seu SmartWatch 3
como "cartões". Dependendo da informação mostrada, um cartão pode ser
comparado a uma notificação ou lembrete, uma atualização, uma mensagem popup ou uma miniatura.
Você pode visualizar cartões que mostram o clima do dia, sua contagem de
passos, mensagens de texto recebidas e a resposta para uma pergunta simples
que você deseja saber.
Você pode alternar entre os cartões, ou seja, pode alterar de uma tela para outra
para exibir mais detalhes e realizar ações. Você pode descartar cartões quando
terminar de visualizá-los.
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Para exibir os cartões
1
2

Deslize de cima para baixo na tela ou mova o seu pulso para longe de você.
Para ver o texto completo em um cartão, toque no cartão.
Para exibir um tutorial sobre como gerenciar cartões, na tela principal do aplicativo no seu
celular ou tablet, encontre e toque em Android Wear > > Tutorial. O tutorial é exibido no
SmartWatch 3 e no seu celular ou tablet.

Para exibir os detalhes de um cartão e realizar ações
1
2

•

Para exibir detalhes de um cartão, deslize o dedo da direita para a esquerda
no cartão.
Para realizar uma ação, toque em uma das ações disponíveis em um cartão.
Por exemplo, toque em Responder para responder uma mensagem.
Para descartar um cartão
Deslize o dedo da esquerda para a direita no cartão.
Quando você descarta um cartão, a notificação relacionada também é descartada no seu
celular ou tablet. No entanto, o conteúdo em si não é excluído.

Para restaurar um cartão descartado
1
2

Depois que o cartão for descartado, deslize para baixo na tela. Se o cartão
descartado for o último cartão disponível, deslize para cima na tela.
Toque em .
Após descartar um cartão, você tem apenas alguns segundos para restaurá-lo antes que
ele seja excluído.

Controlando cartões de notificação em seu SmartWatch 3
Se o seu celular ou tablet executa o Android™ versão 5.0, você pode ajustar as
configurações de interrupção para selecionar quais tipos de cartões de notificação
são permitidos em seu SmartWatch 3.
Se o seu celular ou tablet executa o Android™ versão 4.3 ou 4.4, você pode
desativar ou ativar o microfone do SmartWatch 3 para controlar se os cartões de
notificação são mostrados no SmartWatch 3.
Para ajustar as configurações de interrupção para o SmartWatch 3
1
2
3

Verifique se o seu celular ou tablet está executando o Android™ versão 5.0.
Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela do SmartWatch 3.
Selecione uma opção.
Para desligar ou ligar o som do seu SmartWatch 3

1
2
3

Verifique se o seu celular ou tablet está executando o Android™ versão 4.3
ou 4.4.
Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela do SmartWatch 3.
Toque em para desativar o microfone ou em para ativar o microfone do
SmartWatch 3.
Depois de desligar o som do seu SmartWatch 3, os cartões de notificação pararão de ser
exibidos no acessório.

Google Now
O Google Now, que faz parte do aplicativo Google Search, reconhece ações
repetidas que você realiza no seu telefone ou tablet e exibe as informações mais
relevantes no formato de "cartões".
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Cartões do Google Now
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uma série de cartões do Google Now pode funcionar com o Android Wear e
aparecer no seu SmartWatch 3. Eles cobrem as seguintes categorias:
Notícias sobre ações
Clima
Lembretes
Notícias de esportes
Tráfego
Voos e reservas
Cartões de embarque
Confirmação de envio de pacotes
Informações de transporte público de trens e ônibus próximos
Aniversários de amigos
Alertas públicos
Lembretes para sair a tempo de chegar a compromissos
Reservas em hotéis e restaurantes
Para personalizar o Google Now no seu telefone ou tablet

1
2
3

Na tela do aplicativo no seu telefone ou tablet, encontre e toque em Google.
Arraste a borda esquerda da tela para a direita e, em seguida, toque em
Personalizar.
Selecione uma opção e digite as informações relevantes.

Exibir ícones de status
Seu SmartWatch 3 exibe os ícones de status na tela inicial. Ele mostra, por
exemplo, o status da conexão do seu acessório e o status de carga da bateria.

Ícones de status
Se o seu celular ou tablet executa a versão 4.3 ou 4.4 do Android™, os ícones de
status a seguir podem aparecer na tela inicial do seu SmartWatch 3:
Seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet
O modo Teatro está ativado
Seu SmartWatch 3 está no modo silencioso
Bateria carregando
Modo Avião ativado
Se o seu celular ou tablet executa a versão 5.0 do Android™, os ícones de status a
seguir podem aparecer na tela inicial do seu SmartWatch 3:
Seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet
Modo Teatro está ativado
O modo silencioso está ativado
Permitir somente interrupções prioritárias
Bateria carregando
Modo Avião ativado
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Configurações básicas
Acessar as configurações
Você pode exibir e alterar configurações diretamente no SmartWatch 3 por meio
do menu Configurações. Acesse o menu Configurações usando a tecla liga/
desliga, comandos de voz e a tela inicial.
Para abrir o menu Configurações usando a tecla liga/desliga
1
2
3

Certifique-se de que a tela está ativa no seu SmartWatch 3.
Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até o menu do
aplicativo aparecer.
Localize e toque em Configurações.
Para abrir o menu Configurações usando comandos de voz

1
2
3

Certifique-se de que a tela esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Configurações".
Para abrir o menu Configurações tocando na tela

1
2
3

Certifique-se de que a tela está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Localize e toque em Configurações.
Para abrir o menu Configurações, você também pode deslizar de cima para baixo a partir
da tela inicial, deslizar da direita para a esquerda duas vezes e tocar em .

Configurações da tela
Você pode ajustar o brilho da tela e selecionar a opção de sempre exibir um
mostrador de relógio esmaecido quando a tela estiver ociosa, ativando a função
de Tela sempre ligada. Você também pode alterar o tipo de mostrador de relógio
que é exibido na sua tela inicial.
Para ajustar o brilho da tela
1
2

•

No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em Ajustar
o brilho.
Role a tela para cima ou para baixo para selecionar o nível de brilho
desejado.
Para ativar ou desativar a função de tela Sempre ligada
No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em Tela
sempre ligada para ativar ou desativar a função.
Para alterar o mostrador do relógio diretamente no SmartWatch 3

1
2

No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em Alterar
o mostrador de relógio.
Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os
mostradores de relógio disponíveis e, em seguida, toque no mostrador do
relógio que você deseja usar.
Você também pode tocar e segurar na tela inicial para alterar o mostrador do relógio.
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Para alterar o mostrador do relógio pelo celular ou tablet
1
2

Em seu celular ou tablet, abra o aplicativo Android Wear.
Em Visuais do relógio, selecione uma opção ou toque em Mais para exibir
mais mostradores de relógio e, em seguida, selecione uma opção.
Para acessar mais opções de mostrador de relógio usando aplicativos de terceiros no
Google Play™, role para a parte de baixo da tela e toque em Obter mais visuais de
relógio.

Para ativar o bloqueio de tela automático
1
2
3
4
5
6
7

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Bloqueio de tela.
Toque em para confirmar.
Para definir a sua sequência de desbloqueio, desenhe um padrão.
Redesenhe o padrão para confirmá-lo
A tela é bloqueada automaticamente quando você não está usando o seu SmartWatch 3.
Ela também é bloqueada quando o seu SmartWatch 3 perde a conexão por Bluetooth® com
o seu celular ou tablet Android™.

Para desativar o bloqueio de tela automático
1
2
3
4
5
6

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Bloqueio de tela.
Toque em para confirmar.
Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
Para bloquear a tela manualmente

1
2
3
4
5

Certifique que a tela inicial e o bloqueio automático de tela estão ativados
no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Toque em Configurações.
Localize e toque em Bloquear tela agora.
Toque em para confirmar.
Você pode bloquear imediatamente a sua tela do SmartWatch 3 manualmente ou ativando
esta função.

Modo avião
No modo avião, as funções Bluetooth® e Wi-Fi® do SmartWatch 3 são desativadas e
o SmartWatch 3 é desconectado do seu telefone ou tablet. No entanto, você ainda
pode usar alguns recursos básicos. Por exemplo, você pode definir um
temporizador ou alarme.
No modo Avião, você deve tocar na tela para navegar no SmartWatch 3 e executar tarefas.
Os comandos de voz não estão disponíveis.

•

Ativar/desativar o modo avião
No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em Modo
avião.

Modo Teatro
A configuração do modo Teatro desliga a tela do SmartWatch 3 e impede a
exibição de notificações. Essa função é útil se você está em um lugar onde não
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quer ser incomodado nem incomodar os outros; por exemplo, um teatro ou uma
biblioteca.
Ligar ou desligar o Modo Teatro
1
2
3

Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela.
Deslize o dedo da esquerda para a direita até que Modo Teatro seja exibido
na tela.
Para ligar o Modo Teatro, toque no . Para desligar o Modo Teatro,
pressione a tecla liga/desliga.
No Modo Teatro, você só pode ativar a tela do SmartWatch 3 pressionando a tecla liga/
desliga.
Você também pode pressionar rapidamente a tecla liga/desliga duas vezes para ativar ou
desativar o Modo Teatro.

Reiniciar e redefinir
Se seu SmartWatch 3 parar de responder, recomenda-se reiniciar o dispositivo
usando a tecla de ligar e desligar. Quando este método de reinício não funcionar,
você pode forçar o desligamento do SmartWatch 3. Nenhuma configuração ou
dados pessoais serão excluídos durante o procedimento de reinicialização ou
desligamento, seja ele forçado ou não.
Você também pode redefinir o seu SmartWatch 3 para as configurações padrão de
fábrica. Esse procedimento excluirá todos os dados pessoais no seu SmartWatch 3
e, às vezes, é necessário em situações em que o seu SmartWatch 3 para de
funcionar de maneira apropriada.
•

Para reiniciar o seu SmartWatch 3 usando a tecla liga/desliga
Pressione e segure a tecla liga/desliga do SmartWatch 3 até que o
dispositivo vibre uma vez e reinicie.

•

Para forçar o desligamento do seu SmartWatch 3
Pressione e segure a tecla liga/desliga até o SmartWatch 3 vibrar três vezes
em uma sequência rápida e desligar.
Ignore qualquer outra vibração simples ou tentativa de reinício enquanto aguarda a
sequência de três vibrações e mantém a tecla liga/desliga pressionada.

Redefinir aos dados de fábrica
1
2

No menu Configurações do seu SmartWatch 3, encontre e toque em
Desparear do telefone.
Para confirmar, toque em .
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Usar o SmartWatch 3
Manter-se organizado com o seu SmartWatch 3
Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir lembretes, fazer anotações,
verificar a sua agenda, responder a mensagens de texto e executar outras ações.
Você também pode tocar na tela para realizar ações simples que estão listadas no
menu do aplicativo e no menu de tarefas.
A maioria dos recursos descritos acima funcionam se o seu idioma estiver definido como
inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil.
Observe, no entanto, que algumas ações de voz podem não estar disponíveis em todos os
idiomas e países.

Para acessar o menu do aplicativo
1
2

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda. Todos os aplicativos disponíveis
são exibidos na lista.
Para acessar o menu de tarefas

1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Para acessar o menu de tarefas, deslize o dedo de baixo para cima. As
tarefas disponíveis serão exibidas em uma lista.

Aplicativos que funcionam com o SmartWatch 3

•
•
•
•
•
•

A lista abaixo mostra alguns aplicativos que, quando instalados no seu telefone ou
tablet Android™, são compatíveis com o SmartWatch 3. Para ter acesso a uma
ampla variedade de aplicativos que podem ser baixados e que são compatíveis
com o Android Wear, acesse o Google Play™. É recomendado verificar o Google
Play™ regularmente, uma vez que novos aplicativos são adicionados a todo
instante.
Mensagens
E-mail
Agenda
O aplicativo Música da Sony e outros leitores de música padrões do Android™
Lifelog
Aplicativos da Google, como o Google Keep, o Google Maps e o Gmail
Talvez seja preciso atualizar esses aplicativos para a versão mais recente para conseguir
uma melhor compatibilidade com o Android Wear.

Contatos
A lista de contatos no SmartWatch 3 exibe todos os contatos com os quais você se
comunicou recentemente. Você pode usar o SmartWatch 3 para enviar uma
mensagem de texto, um e-mail ou fazer uma chamada diretamente da sua lista de
contatos.
Para exibir a sua lista de contatos
1
2

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Para exibir a sua lista de contatos, deslize duas vezes da direita para a
esquerda.
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Para se comunicar com contatos diretamente da lista de contatos
1
2
3
4

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize duas vezes da direita para a esquerda.
Encontre e toque no nome do contato com o qual você deseja se comunicar.
Selecione uma opção e, em seguida, siga as instruções na tela.

Gerenciar mensagens de texto
Quando uma mensagem de texto chega ao seu telefone ou tablet, você pode ler
imediatamente a mensagem no seu SmartWatch 3 na forma de um cartão. Você
também pode usar o seu SmartWatch 3 para enviar mensagens de texto para
contatos que estiverem salvos no seu telefone ou tablet.
Para enviar uma mensagem de texto
1
2
3
4

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Enviar mensagem de texto" e o nome de um contato que esteja salvo
no seu telefone ou tablet e, em seguida, fale o texto que você deseja enviar.
De forma alternativa, diga algo como "Enviar mensagem para João, estou
pronto" ou "Enviar para Maria uma mensagem de que voltei". Em ambos os
casos, a mensagem é enviada automaticamente.
Para responder a uma mensagem de texto

1
2
3

Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de texto a que
você deseja responder.
Deslize o dede da direita para a esquerda até ver Responder e, em seguida,
toque em Responder.
Deslize o dedo de baixo para cima e selecione uma mensagem predefinida,
ou insira uma resposta oralmente, falando a sua mensagem em voz alta.
Quando tiver terminado, a mensagem de texto será enviada
automaticamente.
Para responder uma mensagem de texto com um emoji

1
2
3
4

5
6
7

Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de texto a que
você deseja responder.
Deslize o dedo da direita para a esquerda até ver Responder e, em seguida,
toque em Responder.
Deslize para cima e selecione Desenhar emoji.
Arraste um emoji, uma cara sorridente ou um símbolo de polegar para cima,
por exemplo. O SmartWatch 3 procura um emoji que melhor se pareça com
o seu desenho. Se não houver correspondências, você poderá escolher a
partir da seleção que será exibida. Selecione um emoji ou deslize da
esquerda para a direita e tente desenhar outro.
Se desejar, adicione mais emojis.
Para excluir um emoji, toque para selecionar todos os emojis que você
desenhou, em seguida, toque outra vez para selecionar um específico que
você deseja excluir e toque em .
Para enviar a mensagem, toque em .
Você também pode escolher um emoji tocando em

na tela de desenho do emoji.

Gerenciar emails
Quando uma mensagem de email chega ao seu telefone ou tablet Android™, você
pode ler ou responder usando o SmartWatch 3. Cada email é representado por um
cartão correspondente no acessório. Você também pode falar no seu SmartWatch
3 para enviar mensagens de email a contatos salvos.
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Para enviar uma mensagem de email
1
2
3
4

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Enviar email" e o nome de um contato que esteja salvo no seu
telefone ou tablet e, em seguida, fale o texto que você deseja enviar.
De forma alternativa, você pode dizer algo como "Enviar email para João que
vou chegar amanhã". Em ambos os casos, a mensagem é enviada
automaticamente.
Para responder a uma mensagem de email

1
2
3

Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de email a que
você deseja responder.
Deslize o dede da direita para a esquerda até ver Responder e, em seguida,
toque em Responder.
Deslize o dedo de baixo para cima e selecione uma mensagem predefinida,
ou insira uma resposta oralmente, falando a sua mensagem em voz alta.
Quando você tiver terminado, a mensagem será enviada automaticamente.

Gerenciar chamadas recebidas
Quando o seu telefone ou tablet Android™ recebe uma chamada, você pode ver
quem está ligando na tela do seu SmartWatch 3. Você pode, então, usar o seu
SmartWatch 3 para aceitar a chamada e falar, por exemplo, em um fone de ouvido
via Bluetooth® para se comunicar com quem está ligando. Ou você pode rejeitar a
chamada no seu SmartWatch 3. Você também pode optar por rejeitar chamadas
recebidas com uma mensagem de texto predefinida.
Para atender a uma chamada recebida
1
2

•
•

Para aceitar uma chamada recebida, deslize o dedo da direita para a
esquerda na tela do seu SmartWatch 3.
Use um telefone, tablet ou fone de ouvido Bluetooth® para falar com quem
está ligando.
Para rejeitar uma chamada recebida
Deslize o dedo da esquerda para a direita na tela do seu SmartWatch 3.
Para rejeitar uma chamada recebida com uma mensagem predefinida
Deslize o dedo de baixo para cima na tela do seu SmartWatch 3 e, em
seguida, selecione uma mensagem.

Navegação
Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para obter orientações passo a passo
para um determinado destino. Você também pode encontrar locais ou empresas
próximos e obter informações relevantes sobre eles.
Para navegar usando o seu SmartWatch 3
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Navegar" e, em seguida, fale o seu destino. De forma alternativa, diga
algo como "Navegar até o hotel mais próximo". Se o seu comando for
devidamente registrado, a rota será exibida no seu SmartWatch 3.
Na tela de navegação, deslize o dedo da direita para a esquerda para exibir informações
sobre a rota, como o tempo e a distância para o local.
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Para encontrar um lugar ou empresa
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga algo como "Encontrar a Torre Eiffel", "Onde é o supermercado mais
próximo?" ou "Qual a distância do Starbucks para a minha casa?". Se a
pergunta for reconhecida, as informações relevantes serão exibidas no
SmartWatch 3.

Visualizando suas atividades externas
Quando o seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet, ainda é
possível gravar dados sobre suas atividades, por exemplo, o local, a velocidade e a
distância caminhada ou corrida. É possível visualizar as estatísticas geradas com
base nesses dados no celular ou tablet posteriormente quando o SmartWatch 3 for
conectado. Por exemplo, é possível visualizar seus trajetos em um mapa.
É preciso instalar um aplicativo compatível, como Lifelog ou My Tracks, para que o recurso
acima funcione.

Para visualizar seus trajetos no aplicativo Lifelog
1
2
3
4

Certifique-se de que instalou o aplicativo Lifelog no seu celular ou tablet
Android™ e verifique se você está conectado ao aplicativo.
Na tela principal do aplicativo do celular ou tablet Android™, encontre e
toque em Lifelog.
Toque em . Os detalhes do seu trajeto atual serão exibidos no celular ou
no tablet.
Para exibir trajetos anteriores, toque em e, em seguida, selecione a data
desejada.

Música
Quando você está ouvindo música no seu celular ou tablet Android™ (usando um
aplicativo de leitor de música como o aplicativo Music da Sony, por exemplo), um
cartão representando a música aparece no seu SmartWatch 3. Esse cartão de
música fornece detalhes básicos sobre a música e permite que você controle a
reprodução. Por exemplo, você pode pausar, executar e pular músicas
convenientemente a partir do seu SmartWatch 3.

Encontrando o seu celular ou tablet
Nas situações em que você não consegue encontrar o seu celular ou tablet, você
pode usar o SmartWatch 3 para fazer o celular e o tablet tocarem. Para que isso
funcione, o SmartWatch 3 deve estar conectado ao celular ou tablet por
Bluetooth®. Isso funciona até mesmo quando o celular ou tablet está no modo
silencioso ou vibratório.
As conexões por Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem
nenhum objeto sólido no trajeto.

Para encontrar um celular ou tablet
1
2
3

4

Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
Deslize uma vez da direita para a esquerda.
Localize e toque em Encontrar o meu celular. Se o seu celular ou tablet for
detectado, ele começa a tocar repetidamente. Caso isso não aconteça, tente
se movimentar um pouco para garantir que o seu SmartWatch 3 está
conectado por Bluetooth® com o celular ou tablet.
Para cancelar o toque, pressione .

22
Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Lembretes
Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir lembretes para eventos em
um determinado local e hora.
Para definir um lembrete
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Lembrar-me" e, em seguida, diga o que você deseja ser lembrado. Por
exemplo, você pode dizer "Lembrar-me de correr às 19h" ou "Lembre-me de
ligar para João quando eu chegar em casa". O lembrete será então salvo no
Google Now e um cartão será exibido no seu SmartWatch 3 quando o
lembrete ficar ativo.

Notas
Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para criar notas ou para exibir notas
existentes salvas no Google Keep ou outros aplicativos compatíveis.
Para criar uma nota
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Criar uma nota" e, em seguida, diga o que você deseja salvar como
nota. Por exemplo, você pode dizer "Criar uma nota, conhecer o novo
restaurante na Rua Principal". Se reconhecida, a nota será salva no Google
Keep.
Para exibir uma nota

1
2
3
4
5

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Iniciar Keep". O aplicativo Google Keep abrirá no seu SmartWatch 3.
Para pesquisar a nota que você deseja selecionar para exibir, deslize o dedo
de cima para baixo ou de baixo para cima.
Para abrir uma nota e exibir seus detalhes, toque na nota.

Agenda
Detalhes sobre os próximos eventos que estão salvos no aplicativo Agenda no seu
telefone ou tablet são exibidos automaticamente no SmartWatch 3 como cartões.
Você também pode falar para o SmartWatch 3 para verificar a sua programação, ou
seja, visualizar a sua agenda.
Para exibir sua agenda
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Agenda". O cartão de agenda será aberto. Para exibir um evento
específico, diga sua solicitação especial, por exemplo: "Quando é minha
próxima reunião?".

Obter respostas rápidas
Você pode usar o seu SmartWatch 3 para obter respostas rápidas para questões
simples. Por exemplo, você pode falar com o seu SmartWatch 3 para obter placares
esportivos, ver a definição de uma palavra e fazer perguntas sobre fatos comuns,
como a capital de um país específico ou a montanha mais alta da América do Sul.
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Para obter uma resposta rápida
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Pergunte qualquer coisa que deseja saber, por exemplo, "Como se diz 'olá'
em espanhol?" ou "Onde Albert Einstein nasceu?". Se suas perguntas forem
reconhecidas, a resposta será exibida no seu SmartWatch 3.

Como fazer suas perguntas
Coisas que você quer
saber

Exemplos de como perguntar

Tabela e placares
esportivos

Quando será o próximo jogo do Flamengo?

Clima

Qual é a previsão do tempo para Florianópolis
amanhã?

Hora em outro fuso horário

Que horas são em Londres?

Traduções de palavras e
frases

Como se diz "olá" em espanhol?

Quantidade de calorias em
alimentos comuns

Quantas calorias uma batata tem?

Definição de uma palavra

O que significa onomatopeia?

Ações

Qual o valor das ações da Sony?

Conversões de câmbio,
volume, peso e mais

Quanto é 1 quilo em gramas?

Qual foi o resultado do São Paulo?

Converter 100 euros em dólares americanos
50 milhas equivalem a quantos quilômetros?

Matemática e cálculos

Qual é a raiz quadrada de 2209?

Próximos eventos

Quando será o pôr do sol?
Quando será o Carnaval em Veneza?

Fatos aleatórios

Qual é a altura da Torre Eiffel?
Onde Albert Einstein nasceu?

Contar passos
Com o aplicativo Fit do Google™, você pode acompanhar sua contagem de passos
diária e o total de passos dados nos últimos sete dias na tela do seu SmartWatch 3.
Para exibir sua contagem de passos
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Mostrar meus passos" ou "Iniciar Fit". A exibição de Contagem de
passos abrirá.

Definir um alarme
Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir um alarme. Um alarme salvo
no SmartWatch 3 funciona de forma independente dos alarmes definidos no seu
celular ou tablet. Ao soar um alarme, o seu SmartWatch 3 vibra e um cartão de
alarme é exibido na tela inicial.
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Para definir um alarme
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Definir um alarme para" e adicione a hora exata. Por exemplo, diga
"Definir um alarme para as 8h da manhã".

•

Para desativar um alarme quando ele tocar
para a direita.
Arraste

•

Para adiar um alarme quando ele tocar
para a esquerda.
Arraste
Para mostrar todos os alarmes

1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Mostrar alarmes".

Definir um temporizador
Use o seu SmartWatch 3 como um temporizador regressivo. Você pode falar com o
seu SmartWatch 3 para definir um temporizador.
Para definir um temporizador
1
2
3

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Diga "Definir um temporizador para" e, em seguida, diga a quantidade de
minutos ou horas. Por exemplo, diga "Definir um temporizador para 15
minutos".

Usar a função cronômetro
Você pode usar seu SmartWatch 3 como um cronômetro independente.
Para usar o cronômetro
1
2
3
4
5

Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será
exibida.
Para abrir o aplicativo de cronômetro, diga "Iniciar cronômetro".
Para iniciar o cronômetro, toque em .
Para pausar o cronômetro, toque em .

Verificar reservas de hotéis e voos
Quando notificações sobre reservas de voos ou de hotéis são recebidas pelo Gmail
ou pelo aplicativo Inbox by Gmail no seu telefone ou tablet Android™, elas são
exibidas automaticamente como cartões no seu SmartWatch 3.

Obter informações sobre o tráfego
Você pode visualizar cartões que mostram informações sobre o tráfego, que
permitem que você saiba quanto tempo será necessário para percorrer o trajeto
entre a sua casa e o trabalho. Para usar essa função, você deve inserir o endereço
de sua casa e do trabalho no Google Now.
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Gerenciar pacotes
Quando você receber notificações sobre o status de pacotes ou envelopes pelo
aplicativo Gmail no seu telefone ou tablet Android™, elas serão exibidas
automaticamente como cartões no seu SmartWatch 3.

Usando o seu SmartWatch 3 como um dispositivo
independente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando o SmartWatch 3 é desconectado do celular ou tablet, você ainda pode
usar alguns recursos básicos. Como os comandos de voz não funcionam mais
depois da desconexão, você deve tocar na tela para navegar no SmartWatch 3 e
confirmar as ações. No modo independente, você ainda pode fazer o seguinte:
Exibir a hora e a data.
Definir um alarme.
Usar o cronômetro.
Usar um contador.
Exibir a sua agenda para o dia atual.
Ouvir músicas salvas no seu SmartWatch 3 com um fone de ouvido conectado via
Bluetooth®.
Manter um registro das suas atividades externas.
Exibir a sua contagem de passos.
Alterar o mostrador do relógio.
Ligar ou desligar o modo Avião.
Alguns dos recursos descritos acima exigem o download e a instalação dos aplicativos
relevantes, por exemplo, um aplicativo de music player ou um aplicativo de treinamento de
fitness.
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Aplicativo Android Wear
Android Wear no seu telefone ou tablet
Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado no seu telefone ou tablet, você
poderá personalizar as configurações do seu SmartWatch 3.
•

Para abrir o aplicativo Android Wear
Na tela principal do aplicativo no seu telefone ou tablet Android™, encontre
e toque em Android Wear.

Selecionar aplicativos para ações de voz
Você pode selecionar os aplicativos que deseja usar com os comandos de voz, ou
seja, pode associar aplicativos específicos a ações por voz específicas. Por
exemplo, você pode selecionar qual aplicativo de mapa deseja usar para
navegação, caso tenha dois aplicativos de mapas instalados no seu telefone ou
tablet e ambos funcionem com o Android Wear. Se apenas um aplicativo estiver
disponível para um tipo específico de ação de voz, ele será associado por padrão à
ação.
Para associar um aplicativo a uma ação de voz
1
2

3

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™.
Acesse o cartão chamado Realizando ações nos aplicativos do relógio; em
seguida, encontre e toque em MAIS AÇÕES e selecione uma ação. Se um
aplicativo já estiver associado à ação de voz, ele será exibido quando você
tocar na ação.
Se mais de uma opção de aplicativo for exibida, selecione o seu aplicativo
preferido.
Se nenhum nome for exibido quando você tocar em uma ação de voz, essa ação de voz
não está disponível. Talvez seja preciso instalar um aplicativo compatível separadamente,
por exemplo, a partir de uma lista de aplicativos sugeridos.

Instalar aplicativos sugeridos
Você pode pesquisar e instalar aplicativos sugeridos pelo Android Wear, por
exemplo, o Google Keep ou alguns aplicativos de terceiros que adicionam
funcionalidades e permitem que você faça mais com o seu SmartWatch 3.
Para instalar um aplicativo sugerido
1

2

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em
seguida, role a tela para baixo e toque em OBTER APLICATIVOS. O aplicativo
Google Play™ abrirá e uma seleção de aplicativos sugeridos que funcionam
com o Android Wear será exibida.
Selecione um aplicativo que você deseja baixar e, em seguida, siga as
instruções relevantes na tela para instalá-lo.
Você também pode pesquisar aplicativos compatíveis diretamente no Google Play™.

Conectar e reconectar
Você pode desconectar o seu SmartWatch 3 do telefone ou tablet a qualquer
momento e reconectá-lo quando quiser. Assim que o SmartWatch 3 e o seu
telefone ou tablet tiverem sido emparelhados e conectados uma vez, os dados de
pareamento serão salvos em ambos os dispositivos e as próximas conexões
poderão ser feitas com um simples toque.
A função Bluetooth® deve estar ativada para a funcionalidade descrita aqui funcionar.
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•

Para desconectar o seu SmartWatch 3
Abra o aplicativo Android Wear no seu celular ou tablet Android™ e, em
seguida, toque em > Desconectar o SmartWatch 3.

•

Para reconectar o seu SmartWatch 3
Abra o aplicativo Android Wear no seu celular ou tablet Android™ e, em
seguida, toque em > Conectar o SmartWatch 3.

Emparelhamento com outro dispositivo trajável
Se você emparelhou o seu celular ou tablet com o SmartWatch 3 usando um
aplicativo Android Wear, você pode usar o aplicativo Android Wear para
emparelhar o seu celular ou tablet com outro relógio ou acessório habilitado pelo
Android Wear.
Para emparelhar o seu celular ou tablet com outro dispositivo vestível
1
2
3

Ligue o dispositivo vestível que você deseja emparelhar.
Celular ou tablet: Na tela de aplicativos principal, localize e toque em
Android Wear > SmartWatch 3 > Emparelhar com um novo dispositivo
trajável.
Celular ou tablet: Toque no nome do novo dispositivo vestível e, em
seguida, siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Ajustar as configurações do seu SmartWatch 3
Você pode personalizar o seu SmartWatch 3 ajustando as configurações do
acessório no aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet. Por exemplo, pode
silenciar aplicativos específicos ou definir se deseja que lembretes de eventos da
agenda sejam exibidos como cartões no seu SmartWatch 3.
Para acessar o menu Configurações no aplicativo Android Wear
1
2

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em
seguida, toque em .
Para acessar as definições específicas para cada acessório, toque no nome
do acessório em Configurações do dispositivo.

Visão geral das configurações
Nome da configuração

O que você pode fazer

Bloquear notificações
de aplicativos

Toque para parar de mostrar notificações de aplicativos
específicos no SmartWatch 3

Tela sempre ligada

Selecione esta opção se desejar que um mostrador do
relógio esmaecido seja exibido na tela do SmartWatch
3 quando a tela estiver ociosa

Inclinar para acordar a
tela

Selecione esta opção se desejar acordar a tela girandoa em direção a você quando estiver em seu pulso

Bateria do relógio

Toque para ver o estado da bateria do seu SmartWatch
3

Armazenamento do
relógio

Toque para ver o status do armazenamento do seu
SmartWatch 3

Visualizações de cartões Selecione se os cartões são exibidos ou ocultados
quando a tela do SmartWatch 3 estiver esmaecida
Silenciar alertas e
chamadas

Selecione se deseja ativar os alertas sonoros em ambos
os dispositivos conectados ou apenas no seu
SmartWatch 3
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Configurações da
Agenda

Selecionar se desejar que os lembretes de eventos da
agenda seja exibido como um cartão no seu
SmartWatch 3, e selecione que tipo de lembrete
aparece como cartões

Ressincronizar
aplicativos

Toque para ressincronizar aplicativos compatíveis
instalados no seu celular ou tablet com o seu
SmartWatch 3

Sincronização em
nuvem

Dados de sincronização entre o celular ou tablet e o
seu SmartWatch 3 por Wi-Fi®

FORGET WATCH

Toque para desemparelhar o seu SmartWatch 3 do seu
celular ou tablet

Ajuda do Android Wear
Você pode obter ajuda on-line sobre o Android Wear no seu telefone ou tablet
Android™.
Para obter ajuda sobre o Android Wear
1
2

Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™, toque
em > Ajuda e feedback.
Selecione o item de ajuda relevante.
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Informações importantes
Usar seu acessório em condições úmidas e empoeiradas
Para garantir a resistência contra água e poeira do seu acessório, a tampa da porta Micro
USB deve ser fechada com firmeza.

Seu acessório é à prova de água e poeira, conforme as classificações de Proteção
contra Entrada (IP) IP68, como explicado na tabela abaixo.
Essas classificações IP específicas significam que seu acessório é resistente a
poeira e aos efeitos de imersão por 30 minutos em água doce (não salina) a até 1,5
metro de profundidade.
•
•
•
•
•

Você pode usar o acessório:
em ambientes com poeira, por exemplo, em uma praia com muito vento.
quando seus dedos estão molhados.
em condições climáticas extremas, por exemplo, quando estiver nevando ou
chovendo.
em água doce (não salina) com até 1,5 metros de profundidade, por exemplo, em
um lago ou rio.
em uma piscina com cloro.
Mesmo que seu acessório seja à prova de poeira e água, evite a exposição
desnecessária a ambientes com muita poeira, areia e lama ou a ambientes úmidos
com temperaturas extremamente baixas ou elevadas. Não é possível garantir a
capacidade à prova de água da porta Micro USB em todos os ambientes ou
condições.
Jamais mergulhe seu acessório em água salgada ou deixe a porta Micro USB entrar
em contato com água salgada. Por exemplo, se você estiver na praia, lembre-se de
manter seu acessório longe da água do mar. Além disso, nunca exponha o
acessório a quaisquer produtos químicos líquidos. Por exemplo, se você estiver
lavando a louça à mão com um detergente líquido, evite o contato do acessório
com o detergente. Após a exposição à água que não seja doce, enxágue o seu
acessório, especialmente a tampa da porta Micro USB, usando água doce.
O desgaste normal e eventuais danos ao acessório podem reduzir sua capacidade
de resistir à poeira e à umidade. Depois de usar o acessório na água, enxugue as
áreas em torno da tampa da porta Micro USB.
A precisão de rastreamento do GPS pode ser afetada pela condensação formada
entre o dispositivo e o pulso do usuário. Para evitar tal impacto, verifique e limpe
toda a umidade regularmente.
Se o microfone ficar molhado, sua funcionalidade poderá ser afetada até que a
água seque completamente. Observe que o tempo de secagem pode ser de até 3
horas, dependendo do ambiente. No entanto, durante esse tempo, é possível usar
outros recursos do acessório que não precisem do microfone. Todos os acessórios
compatíveis, inclusive carregadores e cabos Micro USB, não são à prova de poeira
e água.
Sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou uso indevido do
acessório (incluindo o uso em ambientes em que as limitações das classificações
IP relevantes são excedidas). Se você tiver alguma pergunta sobre o uso de seus
produtos, consulte o serviço de Atendimento ao cliente para obter ajuda.

Classificação de IP (Proteção de entrada)
Seu acessório tem uma classificação IP, o que significa que foi submetido a testes
certificados para medir seus níveis de resistência à poeira e à água. O primeiro
dígito na classificação IP de dois dígitos indica o nível de proteção contra objetos
sólidos, incluindo poeira. O segundo dígito indica o quanto o aparelho é resistente
à água.
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Resistência a objetos sólidos e à
poeira

Resistência à água

IP0X: Sem proteção especial

IPX0. Sem proteção especial

IP1X. Protegido contra objetos sólidos com
mais de 50 mm de diâmetro

IPX1. Protegido contra gotas de água

IP2X. Protegido contra objetos sólidos com
mais de 12,5 mm de diâmetro

IPX2. Protegido contra gotas de água quando inclinado
em até 15 graus da posição normal

IP3X. Protegido contra objetos sólidos com
mais de 2,5 mm de diâmetro

IPX3. Protegido contra borrifos de água

IP4X. Protegido contra objetos sólidos com
mais de 1 mm de diâmetro

IPX4. Protegido contra respingos de água

IP5X. Protegido contra poeira; entrada
limitada (sem depósito prejudicial)

IPX5. Protegido contra jatos de água por, pelo menos, 3
minutos

IP6X. Resistente à poeira

IPX6. Protegido contra jatos fortes por, pelo menos, 3
minutos
IPX7. Protegido contra os efeitos de imersão em até 1
metro de água por 30 minutos
IPX8. Protegido contra os efeitos de imersão contínua
em profundidades de água superiores a 1 metro. As
condições exatas são especificadas para cada
dispositivo pelo fabricante.

Informações legais

Sony SWR50
Antes da utilização, leia o folheto Informações importantes fornecido separadamente.
Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local,
sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros
tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos,
podem ser feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No
entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.
Todos os direitos reservados.
© 2014 Sony Mobile Communications Inc.
A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® são variáveis. De modo geral, os
dispositivos são compatíveis com os produtos que utilizam a especificação Bluetooth. 1.2 ou superior, e
fone de ouvido ou perfil de viva-voz.
Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation. Bluetooth é a marca registrada
da Bluetooth (SIG) Inc. e é utilizada sob licença. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de
seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas
registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste
documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos
proprietários.
Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.
Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.

Para exibir as informações normativas
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DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0090
to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN
300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302 291-2:V1.1.1, EN
300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006
+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2014

Pär Thuresson,

Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la
etiqueta del empaque y/o del producto.
Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
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Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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