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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 descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.

• Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, 
provedor de serviços ou software do dispositivo.

• Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão 
afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem 
não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do 
ambiente em que é utilizado.

• A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações 
de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.

• A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades 
causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. 
Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu Gear ou aplicações 
não funcionem de forma adequada.

• Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este Gear 
estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização 
ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente 
responsáveis pelo uso ilegal de mídia.

• Aplicações padrão que vão instaladas no Gear estão sujeitas a atualizações e podem 
deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre uma aplicação 
fornecida com o Gear, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações 
instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.

• Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais 
pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. 
Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anulará sua garantia.

• Algumas funções podem não funcionar como estão descritas neste manual, dependendo 
do fabricante e do modelo do aparelho móvel conectado ao Gear.
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Resistência à água e poeira
Seu aparelho é resistente à água e poeira. Siga estas dicas cuidadosamente para manter a 
resistência de seu aparelho contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos ao 
seu aparelho.

• Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 metro e não mantenha 
submerso por mais de 30 minutos.

• Não exponha o aparelho à água corrente muito forte, por exemplo, água corrente de 
uma torneira, ondas do mar ou cachoeiras.

• Se o aparelho ou as suas mãos estiverem molhados, seque-os completamente antes de 
manusear o aparelho.

• Se o aparelho for exposto à água doce, seque-o completamente com um pano macio 
e limpo. Se o aparelho for exposto a outros líquidos, passe-o em água limpa e seque-o 
completamente com um pano limpo e macio. Se não seguir estas instruções, o 
desempenho do aparelho e sua aparência poderão ser afetados.

• Se o aparelho cair ou receber impacto,  a função de resistência à água e à poeira poderá 
ser danificada.

• O touch screen e outras funções podem não funcionar adequadamente se o aparelho 
for usado na água ou em outros líquidos.

• Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e foi certificado para ser resistente 
à água e poeira em situações específicas (ele atende aos requisitos da classificação 
IP68 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção 
fornecidos por invólucros [Código de proteção]; condições de teste: temperatura da 
água 15 – 35°C, pressão 86 - 106 kPa, profundidade 1 metro, por 30 minutos). 
Apesar desta classificação, ainda é possível que seu aparelho seja danificado em 
certas situações.

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.
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Layout do aparelho

Gear

Tecla Voltar

Tecla Início
(Tecla Ligar / Desligar)

Touchscreen

Sensor de frequência 
cardíaca

Terminais de 
carregamento

• Garanta que as pulseiras sejam mantidas limpas. Contato com sujeira, como poeira 
e tintas, podem causar manchas que não poderão ser removidas.

• As cores na tela curva podem parecer diferentes dependendo da posição ao olhar 
a tela.
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Teclas

Tecla Função

Início/Ligar 

• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o Gear.

• Pressione para ativar a tela.

• Mantenha pressionada por mais de 7 segundos para 
reiniciar o Gear.

• Pressione para abrir a Tela de aplicações quando você 
estiver na Tela do relógio.

• Pressione para abrir a Tela do relógio quando você estiver 
em qualquer outra tela.

Voltar • Toque para retornar à tela anterior. 

Base carregadora

Terminais de 
carregamento

• Não exponha o Gear ou a base carregadora à água. Os dispositivos não são 
totalmente à prova d'água.

• Certifique-se de que a pulseira seja mantida limpa. Contato com contaminantes, 
como poeira e tinta podem causar manchas na pulseira que não poderão ser 
removidas.

As cores da tela curva podem parecer diferentes dependendo do seu ângulo de 
visualização.
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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 Gear.

1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB. Depois, conecte a outra extremidade do cabo 
USB à base carregadora.

• Use a base carregadora fornecida e o carregador. O Gear não poderá carregar 
adequadamente com um carregador de terceiros.

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

2 Conecte o carregador USB na tomada.

3 Posicione o Gear na base carregadora com os terminais voltados um para o outro.

4 Depois de completar a bateria de seu Gear, desconecte-o da base carregadora. 
Desconecte o carregador 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.
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Reduzir o consumo da bateria
Seu Gear oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.
• Quando não estiver utilizando o Gear, altere para o modo de bloqueio ao cobrir a tela 

com a palma.
• Ative o Modo ultra economia
• Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
• Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.
• Diminua o brilho da tela.
• Desative a função sempre relógio.
• Personalize as configurações de notificação em Samsung Gear no aparelho móvel.

Dicas e precauções do carregamento da bateria
• Se houverem obstruções entre o Gear e a base carregadora, o Gear poderá não carregar 

adequadamente. Evite que o Gear e o carregador entrem em contato com suor, líquidos 
ou poeira.

• Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparecerá vazio.

• Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o Gear 
mesmo que o carregador esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos 
antes de tentar ligar o Gear.

• Se usar várias aplicações ao mesmo tempo, a bateria descarregará rapidamente. Para 
evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use 
sempre essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

• Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo um computador, 
pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais fraca.

• Se o Gear estiver sendo carregado com outros dispositivos através de um multi 
carregador, o carregamento poderá ser mais lento.

• O Gear pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar 
a bateria completamente.

• Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch 
screen pode não funcionar. Se isso acontecer, desconecte o Gear da base carregadora.

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

• Se o seu Gear não carregar adequadamente, leve-o para uma Autorizada Samsung.

• Evite usar cabos USB entortados ou danificados.
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Vestir o Gear

Colocar o Gear
Abra o fecho e ajuste a pulseira em seu pulso com o pino. Ajuste a pulseira em seu pulso, 
feche-a com o pino e depois pressione o fecho para fechá-la.

Não entorte excessivamente a pulseira. Fazer isso pode danificar o Gear.

• Para medir sua frequência cardíaca de modo mais preciso com o Gear, vista o 
Gear firmemente em seu antebraço logo acima do pulso.

• Para substituir as pulseiras, visite uma Autorizada Samsung.

Dicas e precauções da pulseira
• Tome cuidado ao vestir o Gear. Se tiver uma pele sensível ou apertar muito a pulseira do 

Gear, você poderá sentir desconforto.

• Algumas pessoas podem sentir desconforto ao vestir o Gear por longos períodos.

• Poderão ocorrer irritações de pele se a pulseira for exposta a sabonete, suor, alergênicos 
ou poluentes por longos períodos.

• Não vista o Gear muito apertado. Certifique-se de manter o aparelho limpo e seco. 
Embora esse aparelho satisfaça as normas internacionais de segurança, algumas pessoas 
podem sentir irritações de pele se forem alérgicas a algumas substâncias.



Informações básicas

11

Ligar ou desligar seu Gear
Mantenha pressionada a Tecla Ligar por alguns segundos para ligar o Gear. Ao ligar o Gear 
pela primeira vez ou restaurá-lo, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções em tela para 
baixar e instalar a aplicação Samsung Gear em seu aparelho móvel.

Para desligar o Gear, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em 
Desligar.

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

Conectar o Gear a um aparelho

Instalando a aplicação Samsung Gear
Para conectar seu Gear a um aparelho, instale a aplicação Samsung Gear no aparelho. 
Dependendo do seu aparelho, você poderá baixar a aplicação Samsung Gear nos seguintes 
locais:

• Dispositivos Samsung Android: Galaxy Apps, apps.samsung.com/gear
• Outros dispositivos Android: Play Store, apps.samsung.com/gear

Não será possível instalar a aplicação Samsung Gear em dispositivos que não 
suportem sincronização com Gear. Certifique-se de que seu dispositivo móvel é 
compatível com o Gear.
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Connecting via Bluetooth

Gear

1 Ligue o Gear.
Ele automaticamente entra no modo de pareamento.

Aparelho móvel

2 Na Tela de aplicações, toque em Samsung Gear.

Se necessário, atualize a aplicação Samsung Gear para a versão mais recente.

3 Toque em Conectar ao Gear.

4 Quando a janela Pedido de conexão Bluetooth aparecer, confirme se as chaves do Gear 
e de seu aparelho são a mesma. Depois toque em OK.

5 Siga as instruções na tela para completar o processo de conexão.

• Os métodos de conexão e as capturas de tela podem variar dependendo do seu 
aparelho e versão do software.

• Você não pode instalar a aplicação Samsung Gear em aparelhos que não suportem 
a sincronização com o Gear. Certifique-se que seu aparelho é compatível com um 
Gear.

• Mantenha o S Health sempre atualizado para usufruir de toda as funções do Gear.

• Aparelhos móveis suportados e funções podem variar dependendo da sua região, 
provedor de serviços e fabricante. Visite www.samsung.com para ver a lista 
completa de dispositivos suportados.
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Conectar o Gear a um novo aparelho móvel
Ao conectar o Gear a outro aparelho, uma janela pop-up solicitará que você zere o Gear. 
Certifique-se de fazer cópia de segurança de quaisquer dados importantes que estejam 
armazenados em seu Gear.

1 Faça a cópia de segurança dos dados de seu Gear em seu aparelho móvel.

Em seu aparelho: abra a Tela de aplicações e toque em Gear Fit Manager → 
Configurações → Fazer backup e restaurar → Backup de dados.

2 Encerre a conexão entre o seu Gear e o seu aparelho.

3 Conecte seu Gear em outro celular.

Se o aparelho com o qual você deseja conectar já estiver conectado ao Gear, seu Gear 
não poderá estabelecer uma conexão. Desconecte seu aparelho Gear anterior para 
conectar seu Gear atual.

Utilizar o Gear desconectado de um aparelho
É possível utilizar o Gear desconectado de um aparelho móvel. Utilize o Gear desconectado 
ao utilizá-lo pela primeira vez ou após reconfigurar o aparelho. Algumas funções podem estar 
indisponíveis.

1 Ligue o Gear

2 Toque em Usar o Gear sem conexão de telefone.

3 Selecione o idioma.

4 Leia os termos e condições e aceite-os.

5 Siga as instruções de configuração de PIN para proteger suas informações pessoais.

6 Crie um PIN para usar ao efetuar back up ou restaurar informações.

7 Defina a data e horário.
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Conexão remota
Você pode conectar remotamente o Gear e o aparelho quando uma conexão Bluetooth 
entre os dispositivos não estiver disponível. Com essa conexão, você ainda poderá receber 
notificações de seu aparelho. Essa função é ativada automaticamente quando você conecta 
seu aparelho via Bluetooth pela primeira vez.

Se essa função não estiver ativa, em seu aparelho, abra a Tela de aplicações, toque em Gear 
Fit Manager → Configurações → Conexão do Gear e depois toque o seletor Conexão 
remota.

Ligar e desligar a tela
Para ativar a tela, pressione a Tecla Início ou a Tecla Voltar.

Para desligar a tela, cubra a tela com sua mão. A tela também é desativada se o Gear não for 
usado por um período de tempo específico.

Você também pode ativar a tela usando um gesto.

Touch screen
• Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. 

Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.

• Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e 
não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

O Gear pode não reconhecer gestos executados perto das extremidades da tela que 
estão fora da área de inserção de comandos.
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Tocar
Para abrir uma aplicação, para selecionar um item do menu, ou para pressionar um botão na 
tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado, toque com um dedo.

Manter pressionado
Mantenha a tela pressionada por dois ou mais segundos para acessar o Modo de edição ou 
para visualizar as opções disponíveis.
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Arrastar
Para mover um item, mantenha pressionado e arraste para a posição desejada.

Deslizar
Deslize para a esquerda ou direita para exibir a lista de painéis.
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Navegar pela tela

Alternando entre o Relógio e a Tela de Aplicações
Na tela do Relógio, pressione a Tecla Início para abrir a tela de Aplicações.

Quando não estiver na tela do Relógio, pressione a Tecla Início para voltar para a tela do 
relógio.

Retornar a tela anterior
Pressione a tecla Voltar.
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Tela inicial

Introdução
A Tela inicial possui vários painéis. A Tela do relógio é o ponto de início da Tela inicial. Deslize 
para a esquerda ou para a direita para ver itens, tais como notificações e widgets.

Notificações

Relógio

Widgets Adicionar 
widgets

Os widgets disponíveis, as notificações e suas configurações poderão variar 
dependendo da versão do software.

Painel de notificações
Fique por dentro dos eventos, notificações e mensagens de seu aparelho móvel.

Ao receber uma notificação, informações sobre a notificação, como seu tipo, aparecerá na 
tela. Toque a notificação para ver os detalhes.
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Visualizar notificações
Ao receber uma notificação, informações sobre a notificação como o tipo, serão exibidos na 
tela. Toque na notificação para ver detalhes. Quando houverem notificações novas na tela, 
um círculo laranja aparecerá na tela.

Seu Gear não possuí um alto-falante, o aparelho somente vibrará quando a 
notificação chegar e você não conseguirá ouvir nenhum som.

Dependendo do tipo de notificação, só será possível exibir detalhes das notificações tocando 
em LER MAIS na tela de notificações.

Se uma mensagem incluir textos longos ou anexos, verifique os detalhes da 
mensagem em seu aparelho móvel conectado.

Exibir notificações
Deslize para a direita na tela para visualizar os outras notificações. Deslize para cima na tela 
para visualizar notificações de outros aplicativos.

Bloqueando notificações

1 Selecione uma notificação que deseja bloquear nas aplicações.

2 Toque a notificação para ver os detalhes.

3 Deslize para cima na tela e toque em Bloq. aplic.
O Gear não irá mais receber notificações das aplicações.

Você pode bloquear notificações de aplicações específicas no Gear. Quando não tiver 
recebido nenhuma notificação em seu Gear, bloqueie notificações através do seu 
aparelho. Em seu aparelho: abra a Tela de aplicações, toque em Gear Fit Manager → 
Notificações → Gerenciar notificações.
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Tela do relógio
Exibe a hora atual. Você também pode verificar sua contagem de passos, frequência cardíaca e mais.

Pressione a tecla Início para abrir a Tela do relógio quando não estiver na Tela do relógio.

Quando houver notificações desmarcadas, um ponto laranja estará visível na tela.

Alterar o mostrador do relógio
Para personalizar o relógio pressione a tecla Início → Config. → Exibição → Aparência do 
relógio. Para salvar, toque em Estilizar.

Você também pode mudar o mostrador do relógio do Gear em seu aparelho. No aparelho: 
abra a Tela de aplicações, toque em Gear Fit Manager → Aparência do relógio.

Widgets
Você pode adicionar widgets à Tela inicial. Widgets são pequenas aplicações que oferecem 
funcionalidade limitada para fornecer informações e acesso conveniente. Você pode usar os 
seguintes widgets por padrão.

Registro de 24 
horas

Passos Andares Frequência 
cardíaca

Exercício
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Adicionar widgets
Você pode adicionar mais widgets à Tela inicial.

Toque em  e selecione um widget. O widget selecionado aparecerá em um novo painel.

Remover widgets
Mantenha um widget pressionado e depois toque em .

Painel de status
Esse painel permite que você visualize o status atual e defina as configurações básicas.

Na Tela do relógio, deslize do topo da tela para baixo.

Não Perturbe

Ícones de indicação

Music Player

Brilho

Status do exercício atual
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Ícones indicadores
Ícones indicadores aparecem no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais 
comuns.

Os ícones indicadores exibidos podem variar dependendo de seu país.

Ícone Significado

Bluetooth conectado

Bluetooth desconectado

Fone de ouvido Bluetooth conectado

Wi-Fi conectado

Nível de energia da bateria

Reproduzir música
Você pode reproduzir músicas salvas no Gear ou no aparelho.

No painel de status toque em .

Modo não perturbe
Você pode definir o Gear para não vibrar e ativar a tela quando uma notificação for recebida. 
Os alarmes ainda funcionarão normalmente.

No painel de status toque em .

O ícone  aparecerá no topo da Tela do relógio.

Ajustar o brilho
Você pode ajustar o brilho do visor do Gear para combinar com o ambiente.

No painel de status, toque em  e ajuste o brilho ao girar a coroa giratória ou toque em  
ou em .

Na tela de ajuste do brilho, toque em  ou defina o brilho para o máximo para entrar no 
modo de área externa. O brilho máximo dura por 5 minutos no modo de área externa.
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Tela de aplicações
A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações.

Na tela do Relógio, pressione a Tecla Início para abrir a tela de Aplicações.

Para ver todos aplicativos, deslize para cima ou para baixo na tela.

Abrir aplicações
Na Tela de aplicações, toque um ícone de aplicação para abri-la.

Mover itens
Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e arraste para a posição desejada.

Você também pode organizar as aplicações do Gear em seu aparelho.

Instalar aplicações
Você pode comprar e baixar aplicações especialmente desenhadas para o Gear. Para usar essa 
função, seu Gear e o aparelho precisam estar conectados.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Samsung Galaxy Apps. 
Navegue por aplicações por categoria ou pesquise por aplicações por uma palavra-chave.

Desinstalar aplicações
Na tela de Aplicações, mantenha pressionada a tela. O ícone  aparecerá na aplicação que 
você pode desinstalar. Selecione um aplicativo e toque em .

Você só pode desinstalar os aplicativos baixados no Gear através do aparelho.
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Definir o bloqueio de tela
Previna que outras pessoas acessem seu Gear quando você não o estiver vestindo. Se tiver 
ativado a função bloqueio de tela, ela ativará quando você tirar o Gear. Depois de desativar 
essa função, o Gear solicitará um código de desbloqueio sempre que você ativar a tela.

Configurar os perfis de PIN
Na lista de aplicações, toque em Config. → Bloqueio tela → Tipo bloq. tela → PIN.

Um PIN consiste somente de números. Insira quatro números e depois repita o PIN para 
verificação.

Desbloquear o Gear
Ative a tela e insira o código de desbloqueio.

Para desativar essa função, na Tela de aplicações toque em Config. → Bloqueio tela → Tipo 
bloq. tela, insira seu PIN e depois toque em Nenhum.

Atendimento de chamadas
Você pode iniciar chamadas ou receber notificações de chamadas recebidas. As chamadas só 
estarão disponíveis no aparelho móvel conectado.

Atender uma chamada
Ao receber uma chamada, toque em  e deslize-o para baixo. A função de chamada iniciará 
automaticamente em seu aparelho móvel. Use seu aparelho móvel para iniciar uma chamada.

Rejeitar uma chamada
Rejeita uma nova chamada e envia uma mensagem de rejeição para o chamador.

Ao receber uma chamada, toque em  e deslize-o para cima. Para enviar uma mensagem de 
rejeição para o chamador, toque em REJEIT. C/ MENS. e selecione uma mensagem.

Chamadas perdidas
Se uma chamada for perdida, uma notificação aparecerá na tela. Na Tela do relógio, deslize 
para a direita na tela para ver as notificações de chamadas perdidas.

Você não pode usar o Gear para falar no telefone ou para fazer ligações.
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Atualizar o Gear
O Gear pode ser atualizado com o último software.

Atualização firmware over the air
O Gear pode ser atualizado diretamente para a última versão através do serviço de firmware 
over-the-air (FOTA).

1 Toque em Gear Fit Manager na tela de Aplicações do aparelho móvel.

2 Toque em Configurações.

3 Toque em Sobre o Gear → Atualização do software do Gear → Atualizar agora.

4 Toque em DOWNLOAD e instale o último software em seu aparelho móvel.

5 Leia as informações na tela e toque em OK.

O Gear copiará o software atualizado de seu aparelho móvel e reiniciará.

Para verificar por atualizações automaticamente, toque no seletor Verificar atualiz. 
autom. para ativá-lo. As atualizações serão baixadas somente quando o aparelho 
estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
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Aplicações

Aplicações de Gerenciamento da Saúde

Introdução
Use o pedômetro, exercícios e aplicações de frequência cardíaca para monitorar e gerenciar 
suas condições físicas e sua saúde. Defina suas metas de condicionamento, salve e verifique 
seu progresso regularmente.

Quando o Gear estiver sincronizado com uma aplicação S Health compatível, você poderá 
usar funções adicionais. As funções adicionais incluem, verificar seus registros de frequência 
cardíaca individualmente e mais.

Os aplicativos Registro 24 horas, Exercícios, Frequência Cardíaca, Água, Cafeína, 
Andares e Rastreadores de passos foram desenvolvidos somente para fins de lazer, 
bem-estar e condicionamento físico. Elas não foram projetadas para uso médico. 
Antes de usar essas aplicações, leia as instruções cuidadosamente.

Vestir o Gear corretamente
Ao medir a sua frequência cardíaca, vista o Gear confortavelmente no seu pulso como 
mostrado na imagem abaixo. Não vista o Gear muito apertado.

Sensor de frequência cardíaca

<atrás>
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• A precisão do sensor de frequência cardíaca pode diminuir dependendo das 
condições de medição e dos seus arredores.

• Use a função HR somente para medir sua frequência cardíaca.

• Não olhe diretamente para as luzes do sensor de frequência cardíaca. Fazer isso 
pode prejudicar sua visão. Certifique-se de que crianças não olhem diretamente 
para as luzes.

• Ambientes com baixas temperaturas podem afetar a sua medição. Durante o 
inverno ou climas frios, mantenha-se aquecido ao verificar sua frequência cardíaca.

• Faça medições da frequência cardíaca quando estiver sentado e relaxado. Não 
mova seu corpo enquanto estiver medindo a pulsação. Fazer isso pode causar 
imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.

• Se o resultado estiver muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse 
por 30 minutos e tente medir novamente.

• Fumar ou consumir álcool antes de fazer medições pode fazer com que sua 
frequência cardíaca seja diferente da sua frequência cardíaca normal.

• Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede sua frequência 
cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.

• Como o sensor de frequência cardíaca usa luz para estimar a frequência cardíaca, 
sua precisão pode variar dependendo de fatores físicos que afetam a absorção 
de luz e reflexo, como a circulação/pressão sanguíneas, condições da pele e 
localização e concentração de vasos sanguíneos. Além disso, se sua pulsação 
estiver extremamente alta ou baixa, as medições poderão ser imprecisas.

• Usuários com pulsos finos podem receber leituras imprecisas da frequência 
cardíaca quando o dispositivo estiver frouxo, fazendo com que a luz reflita 
desigualmente. Se a leitura da frequência cardíaca não estiver funcionando 
adequadamente, ajuste a posição do sensor da frequência cardíaca para a direita, 
esquerda, para cima e para baixo em seu pulso. Ou vire o dispositivo para que o 
sensor de frequência cardíaca se ajuste firmemente contra a parte interna de seu 
pulso.

• Se o sensor de frequência cardíaca estiver sujo, limpe o sensor e tente novamente. 
Obstruções entre a pulseira do aparelho e seu pulso, tais como pelos, sujeira, 
ou outros objetos, podem impedir que a luz reflita igualmente. Certifique-se de 
remover tais obstruções antes do uso.

• Se o dispositivo se apresentar quente ao tocar, retire-o até que ele esfrie. A 
exposição da pele na superfície quente do dispositivo por um longo período de 
tempo pode causar queimaduras na pele.
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Informações adicionais
• A razão desta coleta de dados é limitada a fornecer o serviço que você solicitou, incluindo 

o fornecimento de informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, fazer back up/
sincronizar dados, análise de dados ou para desenvolver e fornecer serviços melhores. 
Mas se você entrar com uma conta Samsung a partir do S Health, seus dados podem 
ser salvos em um servidor para propósitos de backup de dados. Informações pessoais 
podem ser armazenadas até o término desses propósitos. Para apagar qualquer 
arquivo que tenha compartilhado com redes sociais ou transferido para dispositivos de 
armazenamento, você deve apagá-los separadamente.

• Você assume qualquer responsabilidade por uso não apropriado de dados 
compartilhados em redes sociais ou transmitidos para outros. Tome cuidado ao 
compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas.

• Se o Gear estiver conectado um aparelho móvel, verifique o protocolo de comunicação 
para confirmar a operação apropriada. Se você usar uma conexão sem fio como o 
Bluetooth, o Gear poderá ser afetado pela interferência eletrônica de outros dispositivos. 
Evite usar o Gear próximo a outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.

• O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do 
software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações 
ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.

• Funções e serviços disponíveis no S Health podem variar conforme as leis e regulamentos 
de sua região.

• Algumas funções do S Health podem não ser fornecidas dependendo da sua região.

• As funções do S Health foram desenvolvidas somente para propósito de fitness e 
informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou 
para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

• A distância medida pode ser diferente da distância real devido a passos rápidos, 
andar no lugar e caminhar em círculos.

• Somente os registros dos últimos trinta dias serão salvos. Você pode visualizar os 
dados anteriores no celular que tiver a aplicação S Health instalada.
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Music Player

Introdução
Ouça músicas salvas no Gear e no celular.

Reproduzir música
Para ouvir músicas salvas em seu Gear, você deve se conectar com um fone Bluetooth.

Toque em Music Player na Tela de aplicações.

Pula para o próximo arquivo

Ajusta o volume Acessa opções adicionais

Pausa e retorna reprodução

Reinicia o arquivo atual ou volta para 
o arquivo anterior

Reproduzir música em seu aparelho móvel
Ao selecionar um aparelho móvel para reproduzir música, você poderá controlar a 
reprodução de música com seu Gear. A música será reproduzida em seu aparelho móvel.

1 Toque em Music Player na Tela de aplicações.

2 Toque em  → Música de, e depois selecione Música de: Telefone.

A música será reproduzida em seu aparelho móvel e o Gear exibirá a tela do controlador 
de música.
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Importar música
Importe música de seu aparelho móvel para seu Gear.

1 Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Gear Fit Manager.

2 Toque em Enviar música para o Gear.

3 Toque em Selecionar faixas.

4 Selecione os arquivos e toque em CONCLUIR.

Para sincronizar músicas adicionadas recentemente em seu aparelho móvel com seu Gear, 
toque o seletor Sincronização automática e toque em OK na janela pop-up de Sincronização 
automática. A música será sincronizada enquanto o Gear carrega.

Reproduzir música no Gear
Você pode reproduzir música no seu Gear. Ouça as músicas salvas no Gear ao conectar um 
fone de ouvido bluetooth.

1 Toque em Music Player na Tela de aplicações.

2 Toque em  → Música de: Gear.

Toque em Aleatório, Repetir ou Favorito para selecionar uma opção.

3 Toque em  para reproduzir as músicas.

A música iniciará no Gear.

Arraste o ícone  para cima da parte de baixo da tela para abrir a biblioteca. Na tela da 
biblioteca é possível ver as músicas tocando e lista de reprodução. Organizar trilhas, álbuns e 
artistas.
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Registro 24 horas
Seu Gear pode monitorar e registrar suas atividades durante o dia e encorajá-lo a manter-se 
saudável.

Toque em Regist. de 24 h na Tela de aplicações.

• Atividade saudável: ela indica se você está caminhando ou correndo. Se tiver caminhado 
mais de 100 passos por minuto por pelo menos 10 minutos consecutivos, o Gear vai 
encorajá-lo a continuar.

• Atividade leve: isso indica o tempo gasto fazendo atividades leves, mas não atividades 
pesadas ou inatividade.

• Tempo inativo: isso indica o tempo gasto parado ou não se mexendo durante uma hora 
ou mais. Para ajudá-lo a manter-se ativo, o Gear o motivará para se mexer depois de 
50 minutos de inatividade.

Toque a tela para visualizar os detalhes de seu registro de atividade.

Exercício
Registre suas informações de exercícios, como seus passos e calorias queimados.

• Quando o seu Gear e o seu aparelho móvel estiverem conectados, esta função 
usará as informações de localização de seu aparelho móvel. Se a função de localizar 
o aparelho móvel não estiver ativa, ela se ativará automaticamente.

• Antes de usar essa função, gestantes, idosos, crianças pequenas, usuários com 
doenças graves como doenças do coração ou pressão alta devem consultar um 
médico.

• Se sentir tontura, dores ou tiver dificuldades de respiração durante os exercícios, 
pare de usar essa função e consulte um médico.

• Se você acabou de comprar o Gear ou reconfigurou o acessório, crie um perfil.

• Sua informação de localização e frequência cardíaca são salvos apenas quando 
exercitando usando o aplicativo Exercícios. Para sua privacidade as informações 
não serão exibidas e nem salvas quando o Gear detectar automaticamente suas 
atividades.
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Exercitar com o Gear

1 Toque em Exercício na Tela de aplicações.

2 Toque em Tipo de ativ. e selecione o tipo de exercício que deseja monitorar.

3 Toque em  para permitir que esta aplicação use seus dados de localização atuais 
enquanto se exercita.

Suas preferências de informações de compartilhamento de localização serão salvas como 
padrão.

4 Toque em Meta e selecione um tipo de meta.

5 Toque em  ou em  para definir a meta e depois toque em .

6 Toque em Iniciar para começar a monitorar seu exercício.

Você pode visualizar informações de exercícios, como: as calorias queimadas e a sua 
velocidade atual, deslizando a tela para a direita ou para a esquerda.

Tempo de exercício

Duração do exercício

Frequência cardíaca

7 Para terminar de se exercitar, pressione a tecla Voltar e toque em Concluir.

Para retomar o exercício, pressione a tecla Voltar novamente.

8 Para visualizar suas informações de exercícios, deslize para baixo ou para cima na tela.
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Passos
O Gear conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Toque em Passos na Tela de aplicações.

Objetivo da contagem de passos

Contagem atual de passos

Toque a tela para ver um gráfico de seus registros de passos. Para visualizar seus registros por 
dia, deslize para cima ou para baixo na tela.

• Pode-se observar um pequeno atraso enquanto o pedômetro monitora seus 
passos e, em seguida, mostra a sua contagem de passos. Você também poderá 
notar um pequeno atraso antes que a janela pop-up indique que a sua meta tenha 
sido atingida.

• Se usar o pedômetro dentro de carro ou trem, a vibração poderá afetar sua 
contagem de passos.

Definir sua meta de passos

1 Toque em Def. meta para definir a meta.
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Andares
Registre e rastreie quantos andares você subiu.

Toque em Andares na Tela de aplicações.

Objetivo do exercício

Contagem atual de andares

Toque a tela para ver um gráfico de seus registros. Para visualizar seus registros por dia, 
deslize para cima ou para baixo na tela.

Definir sua meta de andares

1 Toque em Def. meta para definir a meta.
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Frequência cardíaca
Mede e registra sua frequência cardíaca.

• A função de medição da pulsação do aparelho foi desenvolvida somente para 
propósito de fitness e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças 
ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de 
doenças.

• Para medir sua pulsação de modo mais preciso com o Gear, vista o Gear 
firmemente em seu antebraço logo acima do pulso.

Siga estas condições antes de medir sua pulsação
• Descanse por 5 minutos antes de fazer medições.

• Se a medição estiver muito diferente da medição de pulsação esperada, descanse por 
30 minutos e depois meça-a novamente.

• Durante o inverno ou clima frio, mantenha-se quente ao medir sua pulsação.

• Fumar ou consumir bebidas alcoólicas antes de medir a pulsação pode fazer sua pulsação 
ser diferente da sua pulsação normal.

• Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede a pulsação. Fazer isso pode 
fazer com que sua pulsação seja salva imprecisamente.

• As medições da pulsação podem variar dependendo do método de medição e do 
ambiente em que são feitas.

• Se o sensor da pulsação não estiver funcionando, verifique a posição do Gear em seu 
pulso e certifique-se de que nada esteja obstruindo o sensor. Se o sensor da pulsação 
continuar a apresentar o mesmo problema, leve-o a  uma Autorizada Samsung.
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Medir a frequência cardíaca

1 Toque em Freq. car. na Tela inicial.

2 Toque em Medir para começar a medir sua pulsação.

Depois de um breve atraso, sua pulsação atual será exibida na tela.

3 Selecione uma etiqueta de status para seu status de pulsação medida.

O Gear exibirá informações sobre sua pulsação em relação a sua etiqueta selecionada.

Selecione um 
marcador de status

Rastrear sua pulsação
O Gear pode medir e rastrear sua pulsação automaticamente. Seu Gear medirá sua frequência 
cardíaca em intervalos irregulares. Essa função poderá não funcionar adequadamente 
enquanto você estiver se movendo.

Para alterar o intervalo de medição, toque em FC automática. Depois toque em  para 
ativar a função FC automática.

Juntos
Compartilhe seus registros de exercício via SNS.

Toque em Juntos na Tela de aplicações.
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Água
Registre e rastreie quantos copos de água você bebe.

Registrar o consumo de água

1 Toque em Água na Tela de aplicações.

2 Toque em  quando beber um copo de água.

Se você acidentalmente adicionar um valor incorreto, você poderá corrigi-lo tocando em 
.

Toque a tela para ver um gráfico de seus registros. Para visualizar seus registros por dia, 
deslize para cima ou para baixo na tela.

Definir sua meta de consumo

1 Toque em Def. meta para definir a meta.

2 Toque em  para ativar a função de definição de meta.

3 Toque em Meta diária.

4  ou  para definir a meta e depois toque em .
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Cafeína
Registre e rastreie quantos copos de água você bebe.

Registre seu consumo de café

1 Toque em Cafeína na Tela de aplicações.

2 Toque em  quando beber uma xícara de café.

Se você acidentalmente adicionar um valor incorreto, você poderá corrigi-lo tocando em 
.

Toque a tela para ver um gráfico de seus registros. Para visualizar seus registros por dia, 
deslize para cima ou para baixo na tela.

Defina seu limite de consumo de cafeína

1 Toque em Definir limite para definir a meta.

2 Toque em  para ativar a função de definição de limite.

3 Toque em Limite diário.

4  ou  para definir a meta e depois toque em .
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Buscar meu Telefone
Se você perder o aparelho móvel, o Gear pode ajudá-lo a localizar o aparelho.

1 Toque em Buscar meu tel. na Tela de aplicações.

2 Toque em .

O celular reproduzirá sons, vibrações e ativará a tela.

Deslize o ícone  para fora do círculo maior no aparelho móvel ou toque em  Parar 
no Gear.

Exibir a localização de seu aparelho móvel
Toque em Local. celular.

O Gear irá exibir a localização de seu aparelho móvel.

Temporizador

1 Toque em Temporizador na Tela de aplicações.

2 Toque em DEFINIR e abra a tela de configurações.

3 Toque em  ou em  para definir a hora, os minutos e os segundos.

4 Toque em OK para salvar as configurações.

5 Toque em Iniciar.

6 Arraste  para cima quando a contagem parar.
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Cronômetro

1 Toque em Cronômetro na Tela de aplicações.

2 Toque Iniciar para cronometrar um evento.

Para marcar as voltas enquanto cronometra um evento, toque em Volta.

3 Toque em PARAR para parar o cronômetro.

Para reiniciar o cronômetro, toque em CONTINUAR.

Para apagar voltas, toque em Redefinir.

Para visualizar seus registros de cronômetro, deslize para baixo ou para cima na tela.
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Configurações

Introdução
Defina as configurações para funções e aplicações. Você pode tornar seu aparelho mais 
personalizável.

Toque em Config. na Tela de aplicações.

Exibição
Altere as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em Exibição.

• Aparência do relógio: selecione um tipo de relógio.

• Relógio ligado: define o Gear para exibir um relógio quando a tela estiver desativada.

• Indicador de notificação: define o Gear para exibir um ponto laranja na Tela do relógio 
para alertá-lo de notificações que não tenham sido vistas.

• Brilho: ajusta o brilho da tela.

• Tempo lim. da tela: define o tempo de espera que o Gear aguarda para desativar a luz de 
fundo.

• Fonte: altera o tamanho da fonte.

O Relógio sempre ativo se ativa somente quando você veste o Gear.
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Vibração
Altera as configurações de vibração.

Na tela de configurações, toque em Vibração.

• Vibração: liga ou desliga a notificação por vibração.

• Vibração longa: aumenta a duração da vibração para notar alertas mais facilmente.

Aparelho
Altera as configurações de interação do Gear.

Na tela de configurações, toque em Aparelho.

• Pres. 2x tecla Início:  selecione uma ação para executar ao pressionar a tecla Início do 
Gear duas vezes.

• Movimento de ativação: define o Gear para ativar a tela quando você levanta o pulso 
que está vestindo o Gear.
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Conexões

Bluetooth
Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

• A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados 
enviados ou recebidos via função Bluetooth.

• Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com dispositivos que 
são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a 
distância operacional poderá ser reduzida.

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

• Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas 
de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).
A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função 
Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Bluetooth.

• Bluetooth: ativa ou desativa a função Bluetooth.

• Fone BT: pesquisa por fones de ouvido Bluetooth e os conecta ao Gear.

O fone de ouvido pode ser usado somente quando estiver reproduzindo música no 
Gear.

Wi-Fi
Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi.

Na Tela de configurações, toque em Conexões → Wi-Fi e depois toque no seletor Wi-Fi para 
ativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver em uso.
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Conectar a uma rede Wi-Fi
Esta função está disponível quando o Gear não estiver conectado ao celular via Bluetooth.

1 Na Tela de configurações, toque em Conexões → Wi-Fi e depois toque no seletor Wi-Fi 
para ativá-lo.

2 Toque em Redes Wi-Fi → Pesquisar.

3 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que solicitam uma senha aparecem com o ícone de um cadeado.

4 Toque em Conectar.

• Depois que o Gear se conectar a uma rede Wi-Fi, o Gear vai se conectar 
automaticamente sempre que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma 
senha. Para evitar que o Gear se conecte a uma rede automaticamente, selecione-o 
de uma rede e toque em Esquecer.

• Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi 
de seu aparelho ou seu roteador.

Alertas
Define o Gear para vibrar quando estiver desconectado de seu aparelho móvel.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Alertas.

Localização
Define as aplicações do Gear para acessarem suas informações de localização.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Localização e em seguida toque na opção 
GPS para ativar. (  : ativado)

Bloqueio tela
Define o Gear para usar a função bloqueio de tela quando você não estiver vestindo o Gear.

Na tela de configurações, toque em Bloqueio tela.

• Tipo bloq. tela: ativa ou desativa a função bloqueio de tela.

• Ajuda: acessa informações de ajuda sobre como utilizar a função de bloqueio de tela.
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Economia de energia
Ativa o modo ultra economia de energia para estender o período de modo de espera e 
reduzir o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e permitir acesso limitado a 
uma aplicação.

• Exibe as cores da tela em tons de cinza.

• Desativa funções, exclui notificações.

• Desativa a função Wi-Fi

• Limita o desempenho da CPU do Gear.
Na tela de configurações, toque em Econ. energia → . Ou mantenha pressionada a tecla 
Ligar e toque em Econ. energia → .

Para desativar este modo, toque em DESLIGAR → .

Ou mantenha pressionada a tecla Ligar e toque em Econ. energia → 
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Perfil
Insira suas informações de perfil, como: seu sexo, altura e peso.
Na Tela de configurações, toque em Perfil e defina suas configurações de perfil.

Dicas de saúde
Permite que o Gear envie notificações para você quando você não tiver se mexido por muito 
tempo ou não tenha conseguido atingir suas metas de exercícios.
Na Tela de configurações, toque em Dicas de saúde e selecione itens para receber 
notificações.

Informações do Gear
Visualizar as informações do Gear.
Na tela de configurações, toque em Inform. Gear.
• Sobre aparelho: acessa informações do Gear.
• Relatar diagnóstico: define o Gear para enviar automaticamente diagnósticos e 

informações de uso para a Samsung.
• Reinic. Gear:

 – Redef. Fácil.: apaga dados exceto arquivos de mídia e dados pessoais.
 – Redef. de fábrica: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos 
os seus dados.

• Depuração: ativa ou desativa o modo de depuração USB ao desenvolver aplicações para 
o Gear.

Conectar ao telefone
Conecte o Gear a um dispositivo móvel enquanto estiver utilizando o Gear sem um 
dispositivo móvel.

Na tela de Configurações, toque em Conectar ao telefone.
Conectar ao telefone aparece apenas quando utilizar o Gear sem ter um dispositivo 
móvel conectado.

• Sim: Conecte o Gear a um dispositivo móvel e recupera informações da saúde e 
configurações.

• Não: Conecta o Gear a um dispositivo móvel e apaga quaisquer informações de saúde e 



47

Samsung Gear

Introdução
Para conectar seu Gear a outro aparelho, você deve instalar a aplicação Samsung Gear no 
outro aparelho. Usando a aplicação Samsung Gear, você pode personalizar as configurações 
do Gear.

Toque em Samsung Gear na Tela de aplicações no celular.
Algumas funções poderão estar indisponíveis dependendo do tipo de celular 
conectado.

Desconectar o Gear
Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager.
Toque em MAIS → Desconectar → DESCONECTAR. O Gear desconectará do seu aparelho.
Para reconectar o Gear CONECTAR.

Conectar um novo Gear
Se estiver usando outro Gear atualmente, você poderá desconectá-lo do aparelho e conectar 
um novo.
Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager.
Toque em MAIS → Conectar novo Gear e depois selecionar um novo Gear.

Visualizar o manual do usuário
Exibe o manual do usuário para ensinar a como usar o seu Gear.
Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → MAIS → Manual do usuário.

Mostradores do relógio
Você poderá alterar os tipos de relógios a serem exibidos na Tela do relógio.

Na Tela de aplicações do aparelho toque em Gear Fit Manager → Aparência do relógio 
e selecione um tipo de relógio desejado. O mostrador de relógio que você selecionar será 
aplicado na Tela do relógio.

Toque em ESTILIZAR para selecionar o plano de fundo e os itens para exibir no mostrador do 
relógio.
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Notificações
Altera as configurações da função de notificação. Mantenha-se atualizado com uma 
variedade de eventos, tais como, novas mensagens recebidas no celular.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Notificações, toque o 
seletor para ativá-lo e depois marque itens.

• Gerenciar notificações: selecione aplicações no aparelho para enviar notificações para o 
Gear.

• Limite de  notificações: define o Gear para bloquear todas as notificações que tenham 
sido recebidas, exceto alarmes quando a tela do aparelho estiver ativa.

• Ativar tela: defina o Gear para ativar a tela quando uma notificação for recebida.

• Exibir detalhes autom.: define o Gear para exibir detalhes para as notificações que foram 
recebidas.

• Indicador de notificação: define o Gear para exibir um ponto laranja na Tela do relógio 
para alertá-lo de notificações que você não tenha visto.

Layout de aplicativos
Personalizar a Tela de aplicações Gear. Você pode selecionar e reorganizar aplicações.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Layout de aplicativos.

Desinstalar aplicações
Toque DESINSTALAR e selecione aplicações para remover do Gear.

Reorganizar aplicações
Mantenha o ícone  ao lado de uma aplicação pressionado e arraste-a para cima ou para 
baixo em outra posição.
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Enviar músicas para o Gear
Transfira músicas ou imagens salvas de seu aparelho para o seu Gear.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Enviar música para o 
Gear.

Quando o Gear não tiver espaço suficiente na memória, ele excluirá arquivos que 
você não tenha marcado como preferidos na ordem do mais antigo para o mais novo.

• Selecionar faixas: selecione músicas e envie-as manualmente do aparelho para o Gear.

• Sincronização automática: define o aparelho para sincronizar músicas com o Gear 
enquanto o Gear estiver carregando.

• Listas rep. p/ sincroniz.: seleciona as listas de reprodução que serão sincronizadas.

Configurações

Mensagens rápidas
Edita ou adiciona modelos de texto utilizados para responder mensagens.

1 Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Configurações → 
Mensagens rápidas.

2 Toque em Respostas rápidas ou em Mensagens de chamada recusada.

3 Selecione um modelo para editar.

Para criar modelos adicionais, toque em , digite um texto no campo de entrada e 
depois toque em SALVAR .

Para apagar um modelo, toque em EDITAR, selecione um modelo e depois toque em 
APAGAR.

4 Edite o modelo e toque em SALVAR.

Pressionar duas vezes a Tecla início
Define uma ação para ser executada ao pressionar o botão Início duas vezes no Gear.

Na Tela de aplicações do celular, toque em Gear Fit Manager → Configurações → Pres. 2x 
tecla início  e depois selecione uma opção.
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Conexão do Gear
Personalize as configurações da conexão sem fio do seu  Gear.

Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Gear Fit Manager → Configurações → 
Conexão do Gear.

• Conexão remota: define o Gear para conectar remotamente ao aparelho via redes Wi-Fi 
com a conta Samsung quando uma conexão Bluetooth entre os dispositivos não estiver 
disponível.

• Sincronizar perfis Wi-Fi: define o aparelho para sincronizar a lista de redes Wi-Fi salvas 
em seu Gear.

Fazer backup e restauração
Faça cópias de segurança de dados armazenados no Gear ou restaure dados do backup.

Na Tela de aplicações do aparelho toque em Gear Fit Manager → Configurações → Fazer 
backup e restaurar → Backup de dados ou Restaurar dados.

Sobre o Gear
Acessa informações sobre o Gear.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Configurações → Sobre o 
Gear.

• Atualização do software do Gear: atualiza o Gear com a última versão do software.

• Armazenamento do Gear: exibe as informações da memória de seu Gear.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade 
especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte 
da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o telefone.

• Informações legais: exibe as informações legais do seu Gear.

• Fontes desconhecidas: define o Gear para permitir a instalação de aplicações de fontes 
desconhecidas.

• Nome do dispositivo: muda o nome do Gear.

Versão do aplicativo
Exibe as informações do aplicativo Samsung Gear.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Configurações → Sobre o 
apl. Samsung Gear.
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Encontrar meu Gear
Controla seu Gear remotamente quando ele for perdido.

Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Gear Fit Manager → Encontrar meu 
Gear.

• Bloqueio de reativação: define o Gear para solicitar as informações da sua conta 
Samsung depois que o aparelho tiver sido zerado. Isso previne que outras pessoas 
reativem seu aparelho se ele for perdido ou roubado.

• Controlar remotamente:

 – Localizar Gear: encontra a localização atual de seu Gear.

 – Bloquear Gear: bloqueia o Gear remotamente para prevenir acessos não autorizados. 
Essa função pode ser ativada quando a conexão Bluetooth entre o Gear e o aparelho 
se encerra enquanto uma conexão remota é ativada.

 – Redefinir Gear: apaga remotamente todas as informações pessoais armazenadas 
no Gear. Depois que o Gear for zerado, você não poderá restaurar as informações ou 
utilizar a função Encontrar meu Gear.

Encontrar seu Gear
Se você perder o seu Gear em meio às suas coisas, encontre-o com essa função.

1 Na Tela de aplicações do aparelho móvel, toque em Gear Fit Manager → Encontrar meu 
Gear.

2 Toque em .

O Gear vibrará e a tela se ativará. Deslize  para cima no Gear, ou toque em Parar no 
aparelho móvel.

Aplicações Samsung Gear
Você pode baixar aplicações para o seu Gear das Samsung Galaxy Apps.

Na Tela de aplicações do aparelho, toque em Gear Fit Manager → Samsung Galaxy Apps.

Pesquise por categoria e selecione uma aplicação para baixar.
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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 Gear.

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

O touch screen responde lentamente ou indevidamente
• Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch 

screen poderá não funcionar corretamente.

• Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocar a tela com 
objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau 
funcionamento.

• O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas 
ou a água.

• Reinicie seu Gear para limpar erros temporários de software.

• Certifique-se que o seu Gear está atualizado com a última versão.

• Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada 
Samsung.

Seu Gear trava ou possui erros graves
Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento 
Samsung.

Reiniciar o Gear
Se o seu Gear travar ou interromper a funcionalidade, você precisará reiniciar o Gear.
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Forçar reinício
Se o seu Gear estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar pressionada por mais 
de 7 segundos para reiniciar.

Zerar o Gear
Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão 
de fábrica.

Na Tela de aplicações, toque em Config. → Inform. Gear → Reinic. Gear → Redef. de 
fábrica. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias 
de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar seu Gear
• Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu Gear.

• Reinicie o Gear e tente novamente.

• Certifique-se de que seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance 
máximo do Bluetooth (10 m). 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 Gear e o aparelho 
móvel estão desconectados
• Certifique-se que a função Bluetooth esteja ativa em ambos os dispositivos.

• Certifique-se que não existam obstáculos, tais como paredes ou equipamento elétrico 
entre os dispositivos.

• Certifique-se que a última versão da aplicação Samsung Gear esteja instalado no celular.

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

• Reinicie ambos os dispositivos e inicie o Samsung Gear no celular novamente.

O ícone da bateria está vazio
Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.
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A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados 
pela Samsung)
• Certifique-se que colocou o Gear na base carregadora e conecte a base carregadora 

adequadamente.

• 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 Gear ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a 

carga útil poderá ser reduzida.

• O consumo da bateria aumenta ao utilizar algumas aplicações.

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

Seu Gear se apresenta quente ao tocá-lo
Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar um aplicativo em seu Gear por um 
longo período de tempo, seu Gear pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não 
deve afetar a vida útil ou desempenho.

Se o aparelho superaquecer ou se apresentar quente ao toque por longos períodos, não 
o utilize por um tempo. Se o aparelho continuar a superaquecer, contate a Central de 
atendimento Samsung.

Seu Gear não consegue localizar seu local atual
O Gear usa as informações de localização de seu aparelho móvel. Sinais GPS podem ser 
obstruídos em alguns locais como em ambientes fechados. Defina o aparelho móvel para 
usar o Wi-Fi para encontrar sua localização atual.

Os dados armazenados no Gear foram perdidos
Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no Gear. Caso contrário, 
você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se 
responsabiliza pela perda dos dados armazenados em seu Gear.
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