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Informações básicas

Leia-me primeiro
Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e 
correto.

• As imagens deste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação 
ao produto atual. O conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Você pode 
acessar a versão completa do manual do usuário para mais informações. Visite o 
site www.samsung.com para ver as informações do aparelho, manual do usuário e muito 
mais.

• Antes de usar outros aparelhos, certifique-se de que eles são compatíveis com o 
Samsung Gear 360. Visite o site www.samsung.com para ver uma lista de aparelhos 
móveis compatíveis.

• Esse produto inclui certos softwares de licença livre / aberta. Para visualizar as licenças de 
código aberto, vá para o site da Samsung (opensource.samsung.com).

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

http://www.samsung.com/smartswitch
http://findmymobile.samsung.com
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Layout do aparelho

Tecla OK

Área da antena NFC

Tampa da bateriaMicrofone

Câmera frontal

Tela de status da
câmera

Luz indicadora do 
status da câmera

Tecla Menu

Luz indicadora

Microfone

Alto falante

Câmera traseira

Luz indicadora do 
status da câmera

Encaixe de tripé

Tecla Ligar / Desligar
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Teclas

Tecla Função

Ligar / Desligar
• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o Samsung 

Gear 360.

• Toque para retornar à tela anterior.

Menu

• Mantenha pressionada para entrar no modo de 
pareamento Bluetooth.

• Pressione para selecionar o modo ou as opções de 
configuração.

OK
• Pressione para filmar ou tirar uma foto ou salvar a opção 

que você selecionou.

Cartão de memória

Instalar um cartão de memória
Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 200 GB. 
Dependendo do fabricante e do tipo do cartão.

• Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu Samsung Gear 
360. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o Samsung Gear 
360 ou o cartão de memória, ou corromper os dados armazenados nele.

• Se você utilizar um cartão de memória de velocidade de gravação baixa, a 
filmagem poderá ser interrompida porque o cartão não consegue processar dados 
na velocidade em que o vídeo está sendo filmado. Se isto ocorrer, substitua o 
cartão com um cartão de memória com velocidade de gravação maior ou reduza o 
tamanho do vídeo.

• Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.
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• Os cartões de memória são vendidos separadamente.

• Se o Samsung Gear 360 estiver ligado, ele desligará quando você inserir ou 
remover um cartão de memória.

• Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de 
memória.

• Um cartão de memória deve ser inserido para tirar fotos ou filmar.

• Quando um cartão de memória não está inserido, No card é exibido na tela de 
status da câmera.

1 Abra a tampa.

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados corretamente alinhados com os 
contatos do compartimento de cartão de memória no Samsung Gear 360.

3 Depois empurre o cartão de memória dentro do compartimento até que ele encaixe.

4 Feche a tampa.
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Remover o cartão de memória
Empurre o cartão de memória até ele desencaixar do Samsung Gear 360 e depois retire-o.

Formatar o cartão de memória
Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com o 
Samsung Gear 360. Formate o cartão de memória apenas no Samsung Gear 360.

1 Pressione a tecla Menu até que Settings seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

2 Pressione a tecla Menu até que Format seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

3 Pressione a tecla Menu até que Yes seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela de status da câmera quando a 
formatação for concluído.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos 
os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não 
cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Bateria

Carregar a bateria
Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver 
sem uso por um longo período de tempo.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. 
Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou 
danificar seu telefone.
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• Os carregadores são vendidos separadamente.

• O Samsung Gear 360 pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve 
afetar a vida útil ou desempenho do Samsung Gear 360. Se a bateria aquecer mais 
do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.

• Você não pode carregar o Samsung Gear 360 enquanto filma usando a função 
lapso de tempo ou usando o visor no aparelho conectado.

• Para economizar bateria, ative a função desligar automaticamente.

• Se o Samsung Gear 360 não estiver carregando adequadamente, leve o Samsung 
Gear 360 e o carregador para o Serviço de Atendimento Samsung.

1 Abra a tampa.

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

2 Insira a bateria com os contatos dourados devidamente alinhados com os contatos do 
Samsung Gear 360.
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3 Conecte a extremidade menor do carregador no conector do Samsung Gear 360 e 
conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao Samsung Gear 
360. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

4 Desconecte o Samsung Gear 360 do carregador depois que ele estiver completamente 
carregado. Primeiro retire o cabo do conector multifuncional do Samsung Gear 360 e 
depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. 
O carregador não possui um botão de liga e desliga, então você deve retirá-lo da 
tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na 
tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

5 Feche a tampa.

Remover a bateria
Pressione e deslize a trava da bateria para soltá-la.

Trava da bateria

Desligue o Samsung Gear 360 antes de tirar a bateria. Se você não fizer isso, o 
aparelho pode cair e ser danificado.
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Luz indicadora
A luz indicadora informa o status do seu Samsung Gear 360. A luz indicadora está localizado 
entre a tecla Menu e a tecla Ligar.

Cor Status

Piscando azul três vezes

• Ligado.

• Formatando um cartão de memória ou reconfigurando o 
Samsung Gear 360.

Piscando vermelho três 
vezes

• Desligado

Piscando vermelho
• A carga da bateria está fraca (menor que 10 %).

• Superaquecendo.

Continuamente vermelho • Carregando.

Continuamente verde • Carga completa.

Vermelho → Verde → 
Azul

• Modo de pareamento Bluetooth.

Continuamente azul • Conectado via Bluetooth.

Pisca azul • Transferindo vídeos ou fotos ou atualizando o software.

• Se a luz indicadora não funcionar conforme o descrito, desconecte o carregador do 
Samsung Gear 360 e reconecte-o.

• A luz indicadora pode funcionar de modo diferente dependendo do aparelho 
conectado.
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Ligar ou desligar seu Samsung Gear 360
Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o Samsung Gear 360.

Para desligar o Samsung Gear 360, mantenha pressionada a tecla Ligar / Desligar..

• O Samsung Gear 360 desliga se o aparelho não for usado por um período de 
tempo específico. Você pode definir uma duração de tempo que o Samsung Gear 
360 espera antes de desligar.

• Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas 
onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Ícones indicadores
ícones indicadores aparecem na tela de status da câmera. Os ícones listados na tabela abaixo 
são os mais comuns.

Ícone Função

Conectado a um aparelho móvel via Bluetooth

Nível de energia da bateria

Modo de filmagem

Modo de disparo

Modo de lapso de tempo

Modo de vídeo looping

Bateria carregando

Conectado ao computador
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Conectar dispositivos ao Samsung Gear 360

Conectar via Bluetooth
O Bluetooth é uma tecnologia sem fio padronizada que usa uma frequência de 2,4 GHz para 
conectar a vários dispositivos em curta distância. Ela pode conectar e trocar dados com 
outros dispositivos com Bluetooth ativo, tais como aparelhos móveis, sem conectar com 
cabos.

Avisos para a utilização do Bluetooth

• Para evitar problemas ao conectar seu Samsung Gear 360  a outro dispositivo, posicione 
os dois dispositivos próximos um do outro.

• Certifique-se de que seu Samsung Gear 360  e o outro dispositivo Bluetooth estejam 
dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).  A distância pode variar 
dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.

• Certifique-se que não existam obstáculos entre o Samsung Gear 360 e o aparelho móvel 
conectado, incluindo pessoas, paredes ou cercas.

• Não toque a antena Bluetooth do aparelho móvel conectado.

• O Bluetooth usa a mesma frequência de produtos industriais, científicos, médicos e de 
baixa potência. Interferências podem ocorrer ao efetuar conexões próximas a esses tipos 
de produtos.

• Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela 
Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu Samsung Gear 360.

• Não use a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de 
arquivos ou interceptações ilegais de comunicações com propósitos comerciais).
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Conectar a um aparelho móvel
Você pode assistir vídeos ou ver fotos tiradas com o  Samsung Gear 360 em seu aparelho 
móvel ou controlar o  Samsung Gear 360 usando o aparelho móvel.

Para conectar seu Samsung Gear 360 em um aparelho móvel instale a aplicação Samsung 
Gear 360 no aparelho móvel.

Abra as lojas Galaxy Apps ou Play Store para baixar o aplicativo. Ou visite o site 
apps.samsung/gear360 para baixar.

Se o aparelho móvel suportar a função NFC, toque a área da antena NFC do Samsung Gear 
360 e a área da antena NFC de seu dispositivo. Antes de usar a função NFC, ative-a em 
seu aparelho móvel. No seu aparelho móvel, siga as instruções na tela para completar a 
configuração.

Ao tocar a área da antena NFC do aparelho móvel e a área da antena NFC do 
Samsung Gear 360 enquanto o Samsung Gear 360 estiver desligado, a tela de 
configuração da aplicação do Samsung Gear 360 aparecerá.

http://apps.samsung/gear360
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Samsung Gear 360

1 Ligue o Samsung Gear 360.

Aparelho móvel desconectado

2 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações.

3 Toque em CONECTAR AO GEAR 360.

O aparelho móvel ativará a função Bluetooth e pesquisará por dispositivos para parear.

4 Siga as instruções na tela para completar o processo de atualização.

Quando seu Samsung Gear 360 e o aparelho móvel estiverem conectados, o ícone do 
Bluetooth aparecerá na tela de status da câmera.

Os métodos de conexão podem variar dependendo do seu aparelho móvel ou da 
versão de software.

Conectar via Wi-Fi Direct
Depois de iniciar o aplicativo Samsung Gear 360 em seu aparelho móvel, toque em  ou 
toque na guia GEAR 360. A função Wi-Fi será ativada em seu aparelho móvel e então seu 
Samsung Gear 360 e o aparelho móvel serão conectados automaticamente via Wi-Fi Direct.

Se o seu Samsung Gear 360 e o aparelho móvel não estiverem conectados via 
Bluetooth, eles serão conectados primeiramente via Bluetooth e depois conectados 
via Wi-Fi Direct.

Avisos para a utilização do Wi-Fi

• Certifique-se de que seu Samsung Gear 360  e o outro dispositivo Bluetooth estejam 
dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).  A distância pode variar 
dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.

• Certifique-se que não existam obstáculos entre o Samsung Gear 360 e o aparelho móvel 
conectado, incluindo pessoas, paredes ou cercas.

• Se um aparelho móvel conectar ao Samsung Gear 360 via Wi-Fi Direct enquanto 
ele estiver conectado à rede Wi-Fi, a tela do aparelho móvel poderá oscilar devido à 
capacidade limitada da rede Wi-Fi.

• Usar um aparelho móvel perto de outros dispositivos que estejam conectados à rede 
Wi-Fi pode afetar a intensidade do sinal e fazer com que a tela oscile.

• O tempo de transferência pode demorar mais dependendo do status da conexão Wi-Fi e 
do tamanho do arquivo.
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Conectar o aplicativo Google Street View
Você pode compartilhar imagens usando o aplicativo Google Street View via Wi-Fi.

Samsung Gear 360

1 Mantenha pressionada a tecla Menu.

2 Pressione a tecla Menu até que Google Street View seja exibido e depois pressione a 
tecla OK para selecionar.

Aparelho móvel desconectado

3 Toque em Street View na Tela de aplicações.

4 Conecte o Samsung Gear 360 e o aplicativo Google Street View.

• Consulte o menu de ajuda do aplicativo Google Street View para saber mais.

• A utilização de uma rede sem fios pode ser limitada por região devido às leis que 
regulamentam a radiodifusão regional. É recomendável a utilização de dispositivos 
na região em que o dispositivo foi comprado.
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Usar o Samsung Gear 360

Sobre o Samsung Gear 360
Faça vídeos panorâmicos de 360 graus e tire fotos panorâmicas de 360 graus usando vários 
modelos.
Você pode filmar e tirar fotos remotamente usando a tela do seu aparelho móvel. Para filmar 
e tirar fotos em seu aparelho móvel, você deve conectar o Samsung Gear 360 e seu aparelho 
móvel.
Você também pode usar o Samsung Gear 360 para filmar e tirar fotos sem conectar com 
qualquer outro dispositivo.

Regras de etiqueta para o uso da câmera
• Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
• Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
• Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras 

pessoas.

Encaixar o Samsung Gear 360 em um tripé
Use um tripé para evitar fotos borradas.
Insira o tripé no encaixe na parte de baixo do Samsung Gear 360 e gire até que ele esteja 
encaixado firmemente.

2

1
Encaixe para alça de 

pulso
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Filmar e tirar fotos

Alternando lentes
Alterne a lente que deseja usar quando estiver filmando ou tirando uma foto. Você pode 
selecionar a lente frontal ou a lente traseira ou usar ambas simultaneamente.

1 Pressione a tecla Menu até que Settings seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

2 Pressione a tecla Menu até que Switch lens seja exibido e depois pressione a tecla OK 
para selecionar.

3 Pressione a tecla Menu até que a lente desejada seja exibida e depois pressione a tecla 
OK para selecionar.

A luz indicadora lente selecionada fica vermelha.

Filmar
Ao filmar ou usar a função streaming por muito tempo, o Samsung Gear 360 e sua 
bateria podem esquentar. Se a temperatura subir acima de um determinado nível, 
o  Samsung Gear 360 interromperá a filmagem e desligará automaticamente para 
prevenir danos. Se o Samsung Gear 360 for desligado devido ao superaquecimento, 
espere que ele esfrie antes de usar.

Arquivos grandes deverão ser divididos em unidades de 1,8 GB e salvos.

Usar o aparelho móvel

1 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em .

O visor aparecerá.

3 Toque em MODO → Vídeo.

4 Toque em  para gravar um vídeo.

5 Toque em  para terminar a filmagem.
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Usar o Samsung Gear 360

1 Pressione a tecla Menu até que Video seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

2 Pressione a tecla OK para filmar.

O tempo de gravação aparecerá na tela de status da câmera.

3 Pressione a tecla OK para terminar de filmar.

O tempo máximo de gravação é exibido na tela de status da câmera.

Tirar fotos

Usar o aparelho móvel

1 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em .

O visor aparecerá.

3 Toque em MODO → Foto.

4 Toque em  para tirar uma foto.

Usar o Samsung Gear 360

1 Pressione a tecla Menu até que Photo seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar.

2 Pressione a tecla OK para tirar uma foto.

O número máximo de fotos que podem ser tiradas será exibido na tela de status da 
câmera.

O número total de fotos restantes pode parecer não diminuir depois de tirar fotos, 
dependendo das configurações do  Samsung Gear 360.
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Lapso de tempo
Faça vários vídeos em intervalos definidos e salve-os como um único vídeo.

Usar o aparelho móvel

1 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em .

O visor aparecerá.

3 Toque em MODO → Tempo decorrido.

4 Toque em  para definir intervalos.

5 Toque em  para filmar.

6 Toque em  para terminar a filmagem.

Usar o Samsung Gear 360

1 Pressione a tecla Menu até que Time lapse seja exibido e depois pressione a tecla OK 
para selecionar.

O tempo de gravação aparecerá na tela de status da câmera.

Para alterar os intervalos de filmagem toque em  no aparelho móvel conectado.

2 Pressione a tecla OK para filmar.

3 Pressione a tecla OK para terminar de filmar.
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Loop de vídeo
Filme continuamente ao sobrescrever um período do vídeo para permitir que novas cenas 
sejam capturadas e economize espaço no cartão de memória. Este modo é adequado para 
quando você quiser filmar por bastante tempo.

Você pode alterar o ciclo de filmagem tocando em  no visor do aparelho móvel 
conectado. Os vídeos serão salvos como segue abaixo, dependendo de qual ciclo de 
filmagem foi escolhido.

• 5 minutos: salva os 5 minutos finais do vídeo gravado em intervalos de 1 minuto.

• 30 minutos: salva os 30 minutos finais do vídeo gravado em intervalos de 5 
minutos.

• 60 minutos: salva os 60 minutos finais do vídeo gravado em intervalos de 5 
minutos.

• Máximo: salva o vídeo gravado recentemente em intervalos de 5 minutos. O 
tempo de salvamento dos vídeos pode variar dependendo da capacidade do 
cartão de memória.

Usar o aparelho móvel

1 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em .

O visor aparecerá.

3 Toque em MODO → Loop de vídeo.

4 Toque em  para definir o ciclo de filmagem.

5 Toque em  para filmar.

6 Toque em  para terminar a filmagem.

Usar o Samsung Gear 360

1 Pressione a tecla Menu até que Loop de vídeo seja exibido e depois pressione a tecla OK 
para selecionar.

O ciclo de gravação aparecerá na tela de status da câmera.
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2 Pressione a tecla OK para filmar.

3 Pressione a tecla OK para terminar de filmar.

Configurar os modos de disparo

Definir as configurações em seu aparelho móvel
Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Samsung Gear 360 → .

Configurações rápidas

Você pode usar as seguintes opções no visor do aparelho móvel conectado.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e de qual 
câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.

•  : tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas com valores de 
exposição diferentes.

•  : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma 
variação de cor realista.

•  : altera o valor de exposição. Isto determina quanta luz o sensor da câmera recebe. 
Para ambientes de pouca luz, use uma exposição maior.

•  : seleciona o tempo de atraso antes de o Samsung Gear 360 automaticamente tirar a 
foto.

•  : seleciona um tamanho para fotos. Usar um tamanho maior ocupará mais memória.

•  : define para intervalos de gravação. Intervalos curtos são adequados para filmar um 
objeto em movimento rápido e longos intervalos são adequados para filmar um objeto 
em movimento lento, tais como pôr-do-sol e nuvens.

•  : define o ciclo de gravação para sobrescrever o vídeo anterior com um novo.

•  : retorna a visualização da câmera traseira.

•  : altera o modo de visualização. Toque o ícone repetidamente para selecionar o modo 
esfera, divisão ou difusão.

Você pode alterar o modo de visualização somente quando você use ambas, a 
câmera frontal e a câmera traseira.

•  : alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira ou usa ambas simultaneamente.

• MODO: altera o modo de disparo
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Alterar as configurações da câmera

Toque em  no visor.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e de qual 
câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.

• Sensibilidade do ISO: define um limite para o valor de ISO. Essa função controla a 
sensibilidade da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. 
Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados. No 
entanto, as configurações de ISO mais altas podem resultar em ruído nas fotos.

• Sutileza: define a nitidez de suas fotos.

• Silenciar vento: reduz o alcance permitido do ruído em segundo plano durante a 
filmagem para melhorar a qualidade do som.

• Marca localização: anexa uma marca de localização na foto.

• O sinal GPS pode diminuir em locais onde o sinal está obstruído, tais como entre 
prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.

• Sua localização pode aparecer em seus vídeos ou em suas fotos quando você os 
transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marcas localização.

• Redimens./salvar fotos no app: ajusta uma resolução de imagem e a salva no aplicativo 
Samsung Gear 360.

• Som e LED: altera o som de notificação e as configurações da luz do status da câmera.

 – Volume: ajusta o volume do som de notificação ou silencia o som.

 – Indicador de LED: define a luz do indicador e a luz do status da câmera para ativar 
quando a câmera estiver sendo usada.

Quando o Indicador de LED estiver desativado, a luz indicadora ativará nas seguintes 
circunstâncias:

• Se o nível de bateria estiver baixo.

• Carregando

• Completamente carregado

• Superaquecido

• Desligar automaticamente após: define a duração de tempo que o Samsung Gear 360 
espera antes de desativar a luz de fundo.

• Status da bateria: exibe a quantidade de bateria utilizado e o status da carga

• Armazenamento: verifica a utilização do cartão de memória e o espaço disponível.

• Redefinir e formatar: formata um cartão de memória ou zera o Samsung Gear 360.
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 – Format. cartão mem. do Gear 360: formata um cartão de memória.

Format. cartão mem. do Gear 360 não aparece quando um cartão de memória não 
está inserido ou quando um erro no cartão de memória ocorre.

 – Redefinir o Gear 360: seleciona as configurações de restauração.

• Manual do usuário: exibe o manual do usuário do Samsung Gear 360.

• Informação legais: exibe as informações jurídicas do Samsung Gear 360.

• Versão do firmware do Gear 360: exibe a versão do software do Samsung Gear 360 e 
atualiza o software.

• Versão Samsung Gear 360: exibe a versão do software do aplicativo do Samsung Gear 
360 e atualiza o software.

Definindo as configurações no Samsung Gear 360
Pressione a tecla Menu até que Settings seja exibido e depois pressione a tecla OK para 
selecionar. Pressione a tecla Menu até que a opção das configurações desejada seja exibido e 
depois pressione a tecla OK para selecionar.

No Samsung Gear 360, você poderá definir somente algumas configurações, como o 
tamanho da foto, o tamanho do vídeo ou o temporizador.

Visualizando vídeos ou imagens
Visualize imagens e vídeos tirados em seu aparelho móvel. Você também pode visualizar 
vídeos e imagens panorâmicos em 360 graus em um dispositivo VR (realidade virtual) ao 
conectá-lo ao aparelho móvel.

1 Toque em Samsung Gear 360 na Tela de aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em GEAR 360 e depois selecione um vídeo ou uma imagem.

3 Toque em  ou em .

Você pode assistir ao vídeo gravado com a câmera traseira.

4 Deslize seu dedo ao redor do vídeo ou da foto para visualizá-la em outros ângulos.

Você pode assistir ao vídeo em ângulos diferentes. Para voltar à visualização com a 
câmera traseira, toque em  enquanto assiste ao vídeo.
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• Você pode salvar vídeos ou imagens em seu aparelho celular. Enquanto assiste 
a um vídeo ou visualiza uma imagem toque em Salvar. A resolução dos vídeos 
capturados com o Samsung Gear 360 pode ser reduzida dependendo das 
resoluções maiores suportadas pelo seu aparelho móvel. Você pode assistir a 
vídeos gravados e ver imagens na aba  APARELHO MÓVEL.

• Ao salvar um vídeo panorâmico de 360 graus em seu aparelho móvel, seu tamanho 
de arquivo poderá ser maior devido ao uso de um método de compressão de 
vídeo diferente.

Apagar vídeos ou imagens
Selecione um vídeo ou uma imagem para apagar e toque em Excluir.

Para apagar vários vídeos ou imagens, mantenha pressionado um vídeo ou uma imagem que 
deseja apagar, selecione vários vídeos ou imagens e depois toque em EXCLUIR.

Compartilhar vídeos ou fotos
Selecione um vídeo ou uma fotos para compartilhar, toque em Compartilhar e depois 
selecione um método de compartilhamento.

Vídeos ou imagens capturados serão automaticamente salvos em seu aparelho móvel 
antes do compartilhamento.

Editar vídeos ou fotos
Você pode editar vídeos ou imagens usando o programa Gear 360 ActionDirector em seu 
computador. Baixe o programa Gear 360 ActionDirector em seu computador e insira a chave 
do produto para utilizá-lo. Para saber mais, consulte as informações de ajuda do Gear 360 
ActionDirector.

Campo de digitação 
da chave do 
produto
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• Você pode baixar o programa Gear 360 ActionDirector em www.samsung.com. 
Antes de baixar o programa, verifique os requisitos de sistema do computador.

• O adesivo fornecido com o Samsung Gear 360 contém a chave do produto para a 
instalação do programa Gear 360 ActionDirector.

• Se perder a chave do produto, o programa Gear 360 ActionDirector não poderá ser 
utilizado. A substituição da chave do produto poderá ser cobrada.

Transferir arquivos para um computador
Você pode transferir arquivos do Samsung Gear 360 para um computador usando o Samsung 
Gear 360 como um disco removível para transferência de dados.

Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Fazer 
isso poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.

Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados 
através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do 
computador.

1 Conecte o Samsung Gear 360 ao computador utilizando o cabo USB.

2 Transfira arquivos entre o seu Samsung Gear 360 e o computador.

http://www.samsung.com
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Usar o aplicativo Samsung 
Gear 360

Sobre o aplicativo Samsung Gear 360
Você pode usar o aplicativo Samsung Gear 360 para visualizar imagens feitas em seu 
Samsung Gear 360 ou controlá-las em seu aparelho móvel.

Na Tela de aplicações de seu aparelho móvel, toque em Samsung Gear 360.

O Samsung Gear 360 e o aparelho móvel devem estar conectados para usar o 
aplicativo Samsung Gear 360.

Desconectar o Samsung Gear 360
Toque em MAIS → Desconectar. O Samsung Gear 360 desconectará de seu aparelho móvel.

Para reconectar o Samsung Gear 360, toque em MAIS → Conectar.

Conectar um novo Samsung Gear 360
Se você estiver utilizando outro Samsung Gear 360 ultimamente, você pode desconectá-lo de 
seu aparelho móvel e conectar um novo.

Toque em MAIS → Conectar ao novo Gear 360, e depois selecione um novo Samsung Gear 360.

Atualizar o software
O Samsung Gear 360 e o aplicativo Samsung Gear 360 podem ser atualizados para a última 
versão do software.

Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Samsung Gear 360 → MAIS → 
Configurações.

Atualizar o Samsung Gear 360
Toque em Versão do firmware do Gear 360 → VERIFICAR POR ATUALIZAÇÕES.
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Atualizar o aplicativo Samsung Gear 360
Toque em Versão Samsung Gear 360 → ATUALIZAR AGORA.

Não desligue o Samsung Gear 360 ou o aparelho móvel enquanto atualiza o software.

Configurações
Você pode definir configurações para o Samsung Gear 360 e para o aplicativo Samsung Gear 360.

Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Samsung Gear 360 → MAIS → 
Configurações.

• Marca localização: anexa uma marca de localização na foto.

• O sinal GPS pode diminuir em locais onde o sinal está obstruído, tais como entre 
prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.

• Sua localização pode aparecer em seus vídeos ou em suas fotos quando você os 
transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca localização.

• Corrigir ângulo automático: ajusta o ângulo dos vídeos ao salvá-los em seu aparelho 
móvel.

Esta função organiza automaticamente os vídeos gravados quando você os salva 
em seu aparelho móvel, então a reprodução pode variar dependendo da finalidade 
pretendida. Se você quiser gravar vídeos sem organizá-los ou mover o  Samsung Gear 
360 enquanto grava um vídeo, você deve desativar esta função.

• Redimens./salvar fotos no app: ajusta uma resolução de imagem e a salva no aplicativo 
Samsung Gear 360.

• Som e LED: altera o som de notificação e as configurações da luz do status da câmera.

 – Volume: ajusta o volume do som de notificação ou silencia o som.

 – Indicador de LED: define a luz do indicador e a luz do status da câmera para ativar 
quando a câmera estiver sendo usada.

Quando o Indicador de LED estiver desativado, a luz indicadora ativará nas seguintes 
circunstâncias:

• Se o nível de bateria estiver baixo.

• Carregando

• Completamente carregado

• Superaquecido
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• Desligar automaticamente após: define a duração de tempo que o Samsung Gear 360 
espera antes de desativar a luz de fundo.

• Status da bateria: exibe a quantidade de bateria utilizado e o status da carga

• Armazenamento: verifica a utilização do cartão de memória e o espaço disponível.

• Redefinir e formatar: formata um cartão de memória ou zera o Samsung Gear 360.

 – Format. cartão mem. do Gear 360: formata um cartão de memória.

Format. cartão mem. do Gear 360 não aparece quando um cartão de memória não 
está inserido ou quando um erro no cartão de memória ocorre.

 – Redefinir o Gear 360: seleciona as configurações de restauração.

• Manual do usuário: exibe o manual do usuário do Samsung Gear 360.

• Informação legais: exibe as informações jurídicas do Samsung Gear 360.

• Versão do firmware do Gear 360: exibe a versão do software do Samsung Gear 360 e 
atualiza o software.

• Versão Samsung Gear 360: exibe a versão do software do aplicativo do Samsung Gear 
360 e atualiza o software.
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Apêndice

Solução de problemas
Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. 
Algumas situações podem não se aplicar ao seu Samsung Gear 360.

Seu Samsung Gear 360 não liga
Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu Samsung Gear 360 não ligará. 
Carregue a bateria completamente antes de ligar o Samsung Gear 360.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar seu Samsung 
Gear 360
• Certifique-se de que seu Samsung Gear 360 entrou no modo de pareamento Bluetooth 

ao manter pressionada a tecla Menu.

• Certifique-se de que seu Samsung Gear 360 e o outro dispositivo Bluetooth estejam 
dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros). A distância pode variar 
dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

Uma conexão Bluetooth não é estabelecida ou seu Samsung Gear 360 
e o aparelho móvel estão desconectados
• Certifique-se que não existam obstáculos, tais como paredes ou equipamento elétrico 

entre os dispositivos.

• Certifique-se que a última versão da aplicação do aplicativo Samsung Gear 360 esteja 
instalada no celular.

• Certifique-se de que seu Samsung Gear 360 e o outro dispositivo Bluetooth estejam 
dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros). A distância pode variar 
dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.

• Reinicie ambos os dispositivos e inicie o aplicativo do Samsung Gear 360 no celular 
novamente.
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O ícone da bateria está vazio
Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados 
pela Samsung)
• Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.

• Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso
• Quando você expõe o Samsung Gear 360 ou a bateria a temperaturas muito frias ou 

muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.

• A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

A hora do Samsung Gear 360 foi zerada
A hora será zerada quando você atualizar o Samsung Gear 360 ou quando você remover 
a bateria dele por um longo período de tempo. Você pode definir a hora ao conectá-lo ao 
aparelho móvel via Bluetooth.

Seu Samsung Gear 360 se apresenta quente ao tocá-lo
Quando você usa o Samsung Gear 360 por um longo período de tempo, ele pode se 
apresentar quente. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu 
Samsung Gear 360.

Se o Samsung Gear 360 superaquecer ou ficar quente por longos períodos, não o utilize por 
um tempo. Se o Samsung Gear 360  continuar a aquecer, contate o Serviço de Atendimento 
Samsung.

O ícone do cartão de memória aparece na tela de status da câmera
• Certifique-se de que um cartão de memória está inserido.

• Certifique-se de que seu cartão de memória não está danificado.
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Os dados armazenados no Samsung Gear 360 foram perdidos
Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no Samsung 
Gear 360. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou 
perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu 
Samsung Gear 360.

As lentes estão sujas
Limpe as lentes com um pano limpo e macio.
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Marcas registradas
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