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Primeiros Passos

Sobre o Gear Sport
O Gear Sport é um relógio inteligente que pode analisar seu padrão de exercício, cuidar 
da sua saúde e permite que você utilize uma variedade de aplicativos práticos para fazer 
chamadas, ouvir música e cuidar da sua saúde. Ao girar a coroa giratória, você pode acessar as 
funções de modo rápido e fácil. Você também pode alterar o visor do relógio ao seu gosto.

Conecte seu Gear Sport ao seu aparelho móvel para aumentar a sua experiência ou use o 
Gear Sport sem conectá-lo à um aparelho móvel.
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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 aparelho dependendo da região, 
provedor de serviços ou software do aparelho.

• 	Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM 
irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados 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 
aplicativos 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 aplicativos 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.

• 	Aplicativos padrão que vão instaladas no Gear estão sujeitas a atualizações e podem 
deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo 
fornecido com o Gear, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicativos 
instalados 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 anularão 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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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

Resistência à água e poeira
Seu aparelho é resistente à água e poeira. Siga essas dicas cuidadosamente para manter a 
resistência de seu aparelho contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos ao 
seu aparelho.

Atenção, este produto não é à prova d’água e impermeável em qualquer situação, 
mas sim resistente à água conforme orientações e limitações de uso previstas 
neste manual, que devem ser observadas pelo usuário.

• 	Não exponha o aparelho em água com alta pressão, como ondas do mar ou 
cachoeiras.

• 	Não use seu aparelho quando mergulhar, usar snorkel ou fizer qualquer esporte aquático.

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

• 	Se o aparelho cair ou sofrer um impacto, as funções de resistência à água e à poeira 
podem se danificar.

• 	Não desmonte seu aparelho. As funções de resistência à água e poeira do aparelho 
podem ser danificadas.

• 	Não exponha seu aparelho a mudanças bruscas de temperatura do ar ou da água.

• 	Não seque seu aparelho com aparelhos de secagem como um secador.

• 	A função de resistência à água do aparelho pode ser danificada na sauna.

• 	O touchscreen 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 certificado como resistente à 
água e à poeira em situações e condições específicas. (Cumpre com os requisitos de 
resistência à água 50M, como descrito no padrão internacional ISO 22810:2010 e seu 
aparelho pode ser usado em água rasa. Cumpre com os requisitos de resistência à 
poeira como descrito na classificação IEC 60529 IP6X).



Primeiros Passos

8

Limpar e manusear o Gear
Siga os pontos abaixo para garantir o funcionamento correto do seu Gear e manter sua 
aparência. Não fazer isso pode resultar em danos ao seu Gear e causar irritação na pele.

• 	Se o aparelho for exposto à água, seque ele completamente com um pano macio e 
limpo. Se o aparelho for exposto a qualquer líquido diferente de água como: perfume, 
água com sabão, óleo, água de piscina, água do mar, protetor solar ou loção, enxágue o 
aparelho em água corrente e seque-o completamente com um pano limpo e macio antes 
de usar o aparelho.

• 	Não use sabão, agentes de limpeza, materiais abrasivos e ar comprimido quando for 
limpar seu Gear e não limpe-o com ondas ultrasônicas ou fontes de calor externas. Fazer 
isso poderá danificar o Gear. A irritação na pele pode ser causada por sabão, detergentes, 
ou agentes de limpeza deixados no Gear.

• 	Limpe seu pulso e a pulseira depois de se exercitar ou suar. Limpe o Gear com água, 
esfregando um pouco de álcool e seque seu Gear completamente.

• 	Quando você remover protetor solar, loção, ou óleo, use um sabão neutro, em seguida 
enxague e seque seu Gear completamente.

• 	Se o Gear ficar manchado ou conter quaisquer materiais, limpe-o com uma escova de 
dentes com cerdas macias umidecida.

Tome cuidado se você é alergico a quaisquer materiais no Gear
• 	Samsung tem testado os materiais nocivos encontrados no Gear através de autoridades 

de certificação internas e externas, incluindo o teste para todos os materiais que entrem 
em contato com a pele, ensaio de toxicidade de pele e o teste vestindo o Gear.

• 	O Gear contém níquel. Tome as precauções necessárias se sua pele é hipersinsível ou se 
você tem um alergia a qualquer material encontrado no Gear.

	– Níquel: o Gear contém uma pequena quantidade de níquel, que está abaixo de 
seu ponto de referência limitada pelo Regulamento REACH da Europa. Você não 
será exposto para o níquel dentro do Gear e ele passou no teste de certificação 
internacional. No entanto, se você é sensível ao níquel, tome cuidado ao usar o Gear.

• 	Somente os materiais que estão nos padrões do U.S Consumer Product Safety 
Commission (CPSC), na regulamentação dos países Europeus e em outros padrões 
internacionais são usados para produzir o Gear.

Para mais informações sobre como a Samsung gerencia produtos químicos, consulte o site 
da Samsung (http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/
chemical-management/).
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Visão geral do aparelho

Conteúdo desta embalagem
• 	Se a pulseira estiver muito larga em seu pulso, troque-a por uma menor.

• 	Os itens fornecidos com o Gear e todos os acessórios disponíveis podem ser 
diferentes dependendo do país ou operadora.

• 	Os itens fornecidos foram criados apenas para este Gear e poderão ser 
incompatíveis com outros aparelhos.

• 	A aparência e especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

• 	Você pode comprar acessórios adicionais no site da Samsung. Certifique-se de que 
eles sejam compatíveis com seu Gear antes de comprá-los.

• 	Com exceção do Gear, alguns acessórios como dispositivos de ancoragem, podem 
não possuir a mesma certificação à resistência para água e poeira.

• 	Use apenas acessórios recomendados pela Samsung. Utilizar acessórios não 
aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não 
são cobertos pela garantia.

• 	A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alterações dependendo, 
exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os 
acessórios disponíveis, consulte a página da internet da Samsung.

Gear

Coroa giratória

Botão Voltar

Botão Início
 (Ligar / Desligar)

Microfone

Touchscreen

Antena NFCAntena GPS

Sensor de luz
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Sensor de frequência 
cardíaca

Orifício de ventilação
Sensor de pressão 

atmosférica

Pulseira

• 	Certifique-se de que a pulseira esteja limpa. Contato com elementos 
contaminantes, tais como poeira e tinta, pode causar manchas na pulseira que não 
possam ser completamente removidas.

• 	Não use objetos afiados no sensor de pressão atmosférica, no orifício de ventilação 
ou no microfone. Os componentes internos do Gear e a função de resistência à 
água podem ser danificados.

Certifique-se que o microfone do Gear não esteja obstruído ao falar nele.

Botões

Botão Função

Início Ligar/
Desligar

• 	Mantenha pressionado para ligar ou desligar o Gear.

• 	Pressione para ativar ou bloquear a tela.

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

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

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

Voltar • 	Pressione para voltar para a tela anterior.
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Base carregadora sem fio

LED indicador

Superfície de 
carregamento 

sem fio
Conector do 
carregador USB

Não exponha o base carregadora sem fio à água porque ela não possui a mesma 
certificação de resistência à água e poeira do seu Gear.

Bateria

Carregar a bateria
Carregue a bateria antes de utilizá-lo pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso 
por um longo período de tempo.

Use apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar 
carregadores ou cabos não autorizados pode causar explosão da bateria ou danificar 
o Gear.

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

• 	Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. 
Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso.  
O carregador não possui um botão Ligar/Desligar, então você deve retirar da tomada 
para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada 
quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.
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1 Conecte a pequena parte do carregador no conector do carregador e, em seguida, 
conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

2 Coloque o Gear na base carregadora sem fio alinhando o centro da parte traseira do seu 
Gear com o centro da base carregadora sem fio.

Verificar o status do carregamento
Ao conectar o Gear e base carregadora sem fio, o indicador de LED da base carregadora sem 
fio pisca algumas cores para indicar o nível da bateria.

Cor Status do carregamento

Vermelha Carregando

Verde Completamente carregada

Laranja Conectado a um adaptador de baixa potência

Quando ocorre um erro com a base carregadora, o LED indicador pisca em vermelho. 
Desconecte o Gear da base carregadora e aguarde até que o LED indicador pare de 
piscar. Se o erro persistir, contate uma Central de Atendimento Samsung para serviço 
de suporte.
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Reduzir o consumo da bateria
Seu Gear oferece várias opções que ajudam você a economizar a bateria.
• 	Quando não estiver utilizando o Gear, desative a tela ao cobrir a tela com a palma.

• 	Ative o Modo ultra economia

• 	Feche aplicativos desnecessários.

• 	Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.

• 	Diminua o brilho da tela.

• 	Desative a função relógio sempre ligado.

• 	Desative a função ativação por voz no aplicativo S Voice.

• 	Personalize as configurações de notificação no Samsung Gear no aparelho móvel.

• 	Desative a função GPS.

• 	Configure a função FC auto para Frequente ou Nunca.

Dicas e precauções do carregamento da bateria
• 	Quando houver obstruções entre o Gear e a base carregadora sem fio, o carregador 

poderá não funcionar adequadamente. Evite que o Gear e a base carregadora sem fio 
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 de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por 
alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

• 	Se usar vários aplicativos ao mesmo tempo, a bateria descarregará rapidamente. Para 
evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use 
sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.

• 	Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB como um computador, pode 
resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica baixa.

• 	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 Gear receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touchscreen 
pode não funcionar. Se isso acontecer, desconecte o Gear da base carregadora sem fio.

• 	O Gear pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou 
desempenho do seu Gear. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode 
parar de funcionar.
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• 	Se o seu Gear não carregar adequadamente, leve para uma Assistência Autorizada 
Samsung.

• 	Evite usar cabos USB entortados ou danificados. Se o cabo USB estiver danificado, pare 
de usá-lo.

Modo Economia de energia ativado
Ative o Modo economia de energia para estender o tempo de uso do Gear.

• 	Exibe cores na tela com tons de cinza.

• 	Desativa funções, exceto telefone, mensagens e notificações.

• 	Desativa a função Wi-Fi.

• 	Limita o desempenho do processador do Gear.
Na Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Gerenciamento da bateria → Economia de 
energia → . Ou, toque em  →  no painel de status para ativar o modo de economia 
de energia.
Para desativar este modo, toque em DESLIGAR → . Ou, toque em  →  no painel de 
controle rápido para ativar o modo de economia de energia.

Vestir o Gear

Colocar o Gear
Abra o fecho e posicione ao redor do pulso. Ajuste a pulseira em seu pulso, feche com o pino 
e depois pressione o fecho para travar.

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

Para medir sua pulsação de modo mais preciso com o Gear, vista o Gear firmemente 
em seu antebraço logo acima do pulso. Consulte Vestir o Gear corretamente para 
saber mais.
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Dicas e precauções da pulseira
• 	Quando você vestir o Gear por um longo período de tempo, pode ocorrer irritação da 

pele devido a fricção e a pressão. Se você estiver vestindo seu Gear por um longo período 
de tempo, remova o Gear do seu pulso e não vista-o por algumas horas.

• 	Irritação da pele pode ocorrer devido a um alergia, fatores de ambiente, outros fatores, 
ou quando sua pele é exposta á sabão ou suor por longos períodos. Nesse caso, pare de 
usar seu Gear e espere 2 ou 3 dias para amenizar os sintomas. Se os sintomas persistirem 
ou piorarem, consulte um médico imediatamente.

• 	Certifique que sua pele está seca antes de vestir o Gear. Se você vestir o Gear úmido por 
um longo período de tempo, sua pele pode ser afetada.

• 	Se você usar o Gear na água, remova materiais estranhos da sua pele e do Gear e seque-
os completamente para previnir a irritação da pele. 

• 	Não use quaisquer acessórios na água com exceção do Gear.

Substituir a pulseira
Retire a pulseira do Gear para substituí-la por uma nova.

1 Deslize o pino da pulseira para dentro.
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2 Puxe a pulseira para fora do corpo do Gear.

3 Insira uma das extremidades do pino da pulseira nos encaixes do Gear.

4 Deslize o pino da pulseira para dentro e encaixe a pulseira.

1

2
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Ligar ou desligar o Gear
Mantenha pressionado o botão Início (Ligar/Desligar) por alguns segundos para ligar o Gear.

Quando você ligar o Gear pela primeira vez, uma janela suspensa aparecerá para baixar e 
instalar o aplicativo Samsung Gear no seu aparelho móvel. Consulte Conectar o Gear a um 
aparelho móvel para saber mais.
Para desligar o Gear, mantenha pressionado o botão Início (Ligar/Desligar) e, em seguida, 
toque em Desligar.

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

Reiniciar o Gear
Se o seu Gear estiver travado e sem operação mantenha pressionado o botão Início (Ligar/
Desligar) e por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

Conectar o Gear a um aparelho móvel

Instalar o aplicativo Samsung Gear
Para conectar seu Gear a um aparelho móvel, instale o Samsung Gear no aparelho móvel. 
Dependendo do seu aparelho, você poderá baixar o aplicativo Samsung Gear nos seguintes 
locais:
• 	Aparelhos Samsung Android: Galaxy Apps, Play Store
• 	Outros aparelhos Android: Play Store

Você não pode instalar o Samsung Gear em aparelhos que não suportem a 
sincronização Gear. Certifique-se de que seu aparelho móvel é compatível com um 
Gear.
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Conectando o Gear com um aparelho móvel via Bluetooth
Gear

1 Ligue o Gear.

2 Selecione um idioma para usar e toque em Próximo.

Uma tela aparecerá sobre o download e a instalação do aplicativo Samsung Gear.

Se quiser usar seu Gear sem conectá-lo a um aparelho móvel, consulte Usar o Gear 
sem um aparelho móvel.

Aparelho móvel

3 Abra o Samsung Gear.

Se necessário, atualize o aplicativo Samsung Gear para a última versão.

4 Toque em INICIAR A VIAGEM.

5 Selecione o tipo do seu Gear na tela.

Se não conseguir encontrar o tipo do seu Gear toque em O MEU NÃO ESTÁ AQUI.

6 Toque em LIGAR quando a janela de solicitação de ativação Bluetooth aparecer.

7 Siga as instruções na tela para completar a conexão.

Quando os aparelhos estiverem conectados, um tutorial aparecerá na tela do Gear. Siga 
as instruções na tela para aprender os controles básicos do Gear.

• 	Os métodos de conexão e as telas capturadas podem variar dependendo do tipo 
do seu aparelho móvel e da versão do software do aparelho.

• 	Quando você conecta seu Gear à um aparelho móvel pela primeira vez após 
restaurá-lo, a bateria do Gear pode esgotar mais rápido enquanto sincroniza dados 
como contatos.

• 	Os aparelhos móveis suportados e funções podem variar dependendo da sua 
região, provedor de serviços e fabricante.
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Conectar o Gear a um novo aparelho móvel
Ao conectar o Gear em seu novo aparelho móvel, instruções na tela solicitarão que você 
restaure o Gear. Certifique-se de fazer backup de quaisquer dados importantes que estejam 
armazenados em seu Gear antes de conectá-lo à um novo aparelho móvel. Para saber mais 
sobre como fazer o backup do seu Gear, consulte Backup e restauração de dados.

1 Em seu Gear, abra a Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Conectar ao novo 
telefone→ .

A conexão entre o seu Gear e o seu aparelho móvel encerrará. Depois de uma restauração 
rápida, ele entrará automaticamente no modo de pareamento Bluetooth.

2 No seu novo aparelho móvel, abra o Samsung Gear para conectar seu Gear.

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

Conexão remota
Seu Gear e aparelho móvel estão conectados via Bluetooth. Quando uma conexão Bluetooth 
não estiver disponível, você pode conectar remotamente o Gear em seu aparelho móvel 
usando sua conta Samsung através de uma rede Wi-Fi. Isso permite que você continue 
recebendo notificações de seu aparelho móvel.

Essa função é ativada automaticamente quando você conecta seu aparelho móvel via 
Bluetooth pela primeira vez.

Se esta função não estiver ativada, abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel, toque em 
CONFIGUR. → Conexão do Gear e depois deslize o seletor Conexão remota.
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Usar o Gear sem um aparelho móvel
Você pode usar o Gear sem conectá-lo a um aparelho móvel. Você pode definir para 
usar o Gear sem um aparelho móvel ao ligar o Gear pela primeira vez ou reiniciar suas 
configurações.

• 	Algumas funções não estarão disponíveis quando você usar seu Gear sem 
conectar à um aparelho móvel.

• 	Acesse o site www.samsung.com.br para ver avisos legais fornecidos ao configurar 
o modo de conexão sem um aparelho pela primeira vez.

1 Ligue o Gear.

2 Selecione um idioma e toque em PRÓXIMO.

3 Toque em , percorra para baixo na tela e toque em aqui.

4 Verifique o aviso e leia e aceite os termos e as condições.

5 Entre em sua conta Samsung.

6 Se precisar restaurar dados, restaure outros dados do Gear armazenados em sua 
Samsung account.

7 Defina um fuso horário.

8 Defina um PIN para restaurar ou recuperar os dados.

No Gear, abra a Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Conectar ao telefone 
→ PRÓXIMO →  para conectar o Gear ao aparelho móvel enquanto usá-lo sem 
um aparelho móvel. 
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Compreender a tela

Composição da tela
A Tela do relógio é o ponto de partida para acessar todas as inúmeras telas do Gear.

Você pode ver outras telas pressionando o botão, girantdo a coroa ou deslizando seu dedo na 
tela.

Notificações

Relógio

Widgets Adic. 
widgets.

Os widgets disponíveis, as notificações e sua organização podem variar dependendo 
da versão do software.

Adicionar widgets
Você pode adicionar mais widgets à Tela inicial.

Percorra pela tela, toque em , e selecione um widget. O widget selecionado aparecerá em 
um novo painel.

Mover widgets
Mantenha um widget pressionado e depois arraste para o local desejado.

Remover widgets
Mantenha um widget pressionado e depois toque em .
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Ativar ou desativar a tela do Gear
Para ativar a tela, gire a coroa. Também é possível pressionar o botão Início ou a Botão Voltar.

Se a tela não ativar depois que você girar a coroa giratória, toque em  (Config.) na Tela 
de aplicações do Gear toque em Aparelho → Ativação da coroa e depois toque no seletor 
Ativação da coroa para ativar a função.

Para desativar a tela, cubra-a com a sua palma. A tela também desativará se o aparelho não 
for usado por um período de tempo específico.

Você também pode ativar a tela usando a função de movimento de ativação. Na Tela de 
aplicativos do Gear, toque em  (Config.) → Aparelho → Movimento de ativação e depois 
toque no seletor Movimento de ativação para ativá-lo.

Alternar a tela

Alternar entre a Tela do relógio e a tela de aplicativos
Para abrir a tela de aplicativos, pressione o botão Início na Tela do relógio.

Para voltar para a Tela do relógio, pressione o botão Início.

Aplicativo

Tela do relógio Tela de aplicativos

Exibe aplicativos 
recentes

Tela de aplicativos

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos.

Para ver outros painéis, gire a coroa ou deslize pela tela para a direita ou para a esquerda.

Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo da versão do software.
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Abrir aplicativos

Na tela de aplicativos, toque em um ícone para abrir o aplicativo.

Para abrir um aplicativo da lista de aplicativos recentemente utilizados, toque em  (Aplicat. 
recentes) na Tela de aplicativos.

Você pode iniciar diretamente os aplicativos clicando em Adc. widget e adicionando 
os aplicativos usados frequentemente. Toque em  e adicione o aplicativo desejado.

Fechar aplicativos

1 Na Tela de aplicativos, toque em  (Aplicat. recentes).

2 Gire a coroa ou deslize pela tela para a direita ou para a esquerda para destacar o 
aplicativo que deseja usar.

3 Toque em .

Para fechar todos os aplicativos em execução, selecione FECHAR TUDO.

Retornar a tela anterior
Para voltar para a tela anterior, pressione a Botão Voltar.

Usar a coroa giratória
Gire a coroa para controlar facilmente as várias funções do Gear.

• 	Certifique-se que a área da coroa giratória esteja livre de materiais estranhos 
como poeira ou areia.

• 	Não use a coroa giratória próximo a campos magnéticos pois eles podem 
interferir nos magnetos internos e causar mau funcionamento.

Se a coroa não girar, leve para uma Autorizada Samsung sem desmontar o Gear.
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Percorrer pelas telas
Gire a coroa para visualizar outras telas. Na Tela do relógio, gire-a no sentido anti-horário para 
visualizar notificações.

Selecionar um item
Gire a coroa para mover de um item para o outro. Ao girar a coroa, o indicador de destaque se 
moverá na mesma direção e um item será destacado.

Ajustar o brilho
Gire a coroa para ajustar o volume ou o brilho. Ao ajustar o brilho, gire a coroa no sentido 
anti-horário para tornar a tela mais nítida.

87
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Receber ou rejeitar chamadas
Gire a coroa no sentido horário para receber uma chamada ou para parar um alarme. Gire a 
coroa no sentido anti-horário para rejeitar uma chamada ou para ativar a função soneca para 
um alarme.

Touchscreen
• 	Não permita que a tela entre em contato com outros aparelhos elétricos. Descargas 

eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.

• 	Para evitar danos ao touchscreen, 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 entrada de comandos.

• 	Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar o touchscreen.

• 	O touchscreen pode não estar disponível quando o modo bloqueio de água estiver 
ativado.

Tocar
Para abrir um aplicativo, selecionar um item do menu ou pressionar uma função na tela: 
toque com um dedo.
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Manter pressionado
Mantenha a tela pressionada por dois ou mais segundos para acessar o Modo de edição ou 
para visualizar as opções disponíveis.

Arrastar
Para mover um item, mantenha pressionado e arraste para a posição desejada.

Tocar duas vezes
Toque duas vezes em uma imagem para ampliar. Toque duas vezes novamente para retornar.
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Deslizar
Deslize para a esquerda ou para a direita para ver outros painéis.

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

Deslize do topo da tela para baixo.

Ícones de controles 
rápidos

Ícones indicadores

Status de conexão 
do Gear

Verificar os ícones indicadores
Os ícones indicadores aparecem no topo do painel controle rápido e você sabe o status atual 
do Gear. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Os ícones indicadores exibidos podem variar dependendo de seu país.
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Ícone Significado

Bluetooth conectado

Bluetooth desconectado

Fone de ouvido Bluetooth conectado

Wi-Fi conectado

Nível da bateria

Verificar os ícones de controles rápidos

Ícone Significado

Ativa o modo de Economia de energia

Ativa o modo offline

Ativa o modo bloqueio de água

Ativa o modo não perturbar

Ativa a função relógio sempre ligado

Ajustar o brilho

 / Reproduzir ou pausar música

Abre a tela de configurações

Ativa a função NFC

 / Ativa os modos vibrar os silencioso

 / Rede Wi-Fi conectada ou Rede Wi-Fi conectada automaticamente

Ativa a função de sensibilidade ao toque

Abre o menu de gerenciamento da bateria
Ativa a função de informações de localização

Editando os ícones de controles rápidos
Você pode editar os ícones de controles rápidos no painel de controle rápido e até oito ícones  
podem ser adicionados. Você pode adicionar um novo ícone apenas depois de remover um 
dos oito ícones que já estão adicionados.

Removendo um ícone de controle rápido

Toque e segure um ícone que você deseja apagar no painel de controle rápido e toque em 
. O ícone de controle rápido será removido.
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Adicionando um ícone de controle rápido

Toque e segure um ícone de controle rápido e toque em , depois selecione uma função 
que deseja adicionar no painel de controle rápido.
O ícone de controle rápido com a função selecionada será adicionado no painel de controle 
rápido.

Modo Economia de energia
Ative o modo economia de energia para restringir algumas funções do Gear e reduzir o uso 
da bateria.
No painel de controle rápido, toque em .

Ativar o modo voo
Você pode ativar o modo voo quando você embarcar em um avião. Ativar essa função 
restringirá aplicativos que requerem uma conexão de rede mas permitirá que você use outros 
aplicativos e funções normalmente.

No painel de controle rápido, toque em .

O ícone  aparecerá no topo da Tela do relógio.

Modo bloqueio de água ativado
Você pode ativar o modo bloqueio de água quando treinar na água.
No painel de controle rápido, toque em .
O touchscreen, a função gestos de ativação, e a função relógio sempre ativo serão 
desativadas.

Mantenha pressionado o botão Início até que o círculo desapareça para desativar o modo 
bloqueio de água.

Ativar o modo não perturbe
Quando uma notificação, exceto um alarme for recebido, você pode configurar o seu Gear 
para não vibrar e para não ativar a tela.
No painel de controle rápido, toque em  e defina o modo não perturbe.
O ícone  aparecerá no topo da Tela do relógio.

Ativar a função Relógio sempre ativo
Você pode definir a tela para ativar mesmo que não esteja usando o Gear enquanto estiver 
com ele no pulso.

No painel de controle rápido, toque em .

Ao ativar esta função, a bateria esgotará mais rápido que o normal.
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Ajustar o brilho
Você pode ajustar o brilho do visor do Gear para combinar com o ambiente.

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

Reproduzir ou pausar música
Reproduza ou pause músicas.

No painel de controle rápido, toque em  ou .

A música é reproduzida ou pausada no aparelho móvel conectado. Você pode ouvir suas 
músicas após conectar o fone de ouvido bluetooth.

Abrir a Tela de configurações
Abra a Tela de configurações para configurar várias funções e aplicativos do Gear.

No painel de controle rápido, toque em .

A Tela de configurações aparecerá.

Ativando a função NFC
Ative a função NFC para fazer pagamentos.

No painel de controle rápido, toque em .

A função NFC será ativada e você pode fazer pagamentos facilmente com a antena NFC.

Ativar o modo vibrar ou silencioso
Ativa o modo vibrar ou o modo silencioso.

No painel de controle rápido, toque em  ou em .

Conectar a uma rede Wi-Fi
Conecte a uma rede Wi-Fi manualmente ou defina a rede Wi-Fi para conectar 
automaticamente.

No painel de controle rápido, toque em  ou em .

A rede Wi-Fi será conectada ou desconectada. Para definir a rede Wi-Fi para conectar 
automaticamente, toque no ícone Wi-Fi até que  apareça.
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Ativar a função de sensibilidade ao toque
Ative a função de sensibilidade ao toque para usar o touchscreen usando luvas.

No painel de controle rápido, toque em .

Dependendo do tipo das luvas, o touchscreen pode não reconhecer seu toque e a 
função pode não ativar.

Abrir o menu de gerenciamento da bateria
Abra o menu de gerenciamento da bateria para gerenciar o consumo da bateria facilmente.

No painel de controle rápido, toque em .

O menu de gerenciamento da bateria aparecerá.

Ativar a função de informações de localização
Ative as informações de localização para usar os dados do GPS e os dados de localização em 
certos aplicativos.

No painel de controle rápido, toque em .

Relógio

Tela do relógio
Exibe a hora atual. Quando não estiver na Tela do relógio, pressione o botão Início para voltar 
para a Tela do relógio.
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Alterar a aparência do relógio
Mantenha pressionada a Tela do relógio e gire a coroa ou deslize a tela para a direita ou para 
a esquerda e selecione um visor para o relógio. Você também pode personalizar o relógio ao 
tocar em PERSONALIZ. Para baixar mais visores de relógio do Galaxy Apps, toque em Galaxy 
Apps.

Mantenha pressionada a Tela do relógio e gire a coroa rapidamente. Os visores 
do relógio disponíveis irão aparecer na tela permitindo que você selecione-os 
facilmente. Entretanto, a função PERSONALIZ. está indisponível. 

Você também pode alterar a aparência do visor do Gear através de seu aparelho móvel. Abra 
o Samsung Gear o seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Aparência do relógio. 
Para baixar diferentes aparências de relógio no Galaxy Apps, abra o Samsung Gear e 
toque em INFORMAÇÃO → MOSTRADORES DE RELÓGIO SUGERIDOS.Ativar a função de 
informações de localização

Ative as informações de localização para usar os dados do GPS e os dados de localização em 
certos aplicativos.

No painel de controle rápido, toque em .

Personalizar o visor do relógio com uma foto
Aplique uma foto no seu visor do relógio depois de importá-la do seu aparelho móvel. Para 
mais informações sobre como importar fotos do seu aparelho móvel, consulte Importar 
imagens do seu aparelho móvel.

1 Mantenha pressionada a Tela do relógio e gire a coroa, ou deslize a tela para a esquerda 
ou direita e toque em PERSONALIZ. na Minha foto+ na aparência do relógio.

2 Toque a tela e toque em Adicionar foto.
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3 Selecionar a foto para aplicar seu visor do relógio e toque em OK → OK.

Para adicionar fotos extras, gire a coroa no sentido horário, ou deslize a tela para 
esquerda e selecione Adicionar foto. Até dez fotos podem ser adicionadas no visor 
do relógio. As fotos adicionadas serão rotacionadas em ordem cronológica.

4 Toque em OK. 

Usar a função sempre ativo
Você pode definir o Gear para exibir a hora quando a tela estiver desativada enquanto ele 
estiver em seu pulso.

Na Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Mostr. relógio e estilos → Relógio sempre 
ligado para ativá-lo.

Modo somente relógio
Você pode ativar o modo somente relógio. Nesse modo, somente o relógio será exibido e 
todas as funções serão desativadas. Para mais informações sobre como mudar para o modo 
somente relógio, consulte Gerenciamento da bateria.

Notificações

Painel de notificações
Verifique uma notificação como uma nova mensagem ou uma chamada perdida no painel 
de notificações. Na Tela do relógio, gire a coroa no sentido anti-horário para abrir o painel de 
notificações. Quando houver notificações desmarcadas, um ponto amarelo estará visível na 
Tela do relógio.

Indicador de 
notificações
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Visualizar notificações
Ao receber uma notificação, informações sobre a notificação como seu tipo, aparecerão na 
tela. Toque a notificação para ver os detalhes.

Acessa opções 
adicionais

Para visualizar mais notificações recebidas de outros aplicativos, gire a coroa no sentido anti-
horário.

Excluir notificações
Apague uma notificação ao deslizar da parte inferior da tela para a parte superior enquanto 
visualiza a notificação.
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Selecione aplicativos para receber notificações
Selecione um aplicativo de seu aparelho móvel para receber notificações.

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → toque em 
Notificações e deslize o seletor DESLIGADO para ativá-lo.

2 Toque em Gerenciar notificações e toque no seletor ao lado dos aplicativos para receber 
notificações deles em seu Gear.

Inserir texto

Introdução
Uma tela de entrada de texto aparecerá quando for possível inserir texto.

• 	O formato da tela pode ser diferente dependendo do aplicativo que você abrir.

• 	Quando o Gear estiver conectado a um aparelho móvel via Bluetooth, as 
configurações de idioma aplicadas nele serão aplicadas no Gear.

Utiliza a entrada de voz

Insere emoticons

Insere um modelo de texto

Abre o modo de entrada de 
escrita à mão ou teclado

Usar a entrada de voz
Toque em  e fale para inserir sua mensagem.

Para alterar o reconhecimento de idiomas, toque em  → Idiomas entrada.
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Entrada de reconhecimento de voz
Acessa opções adicionais

• 	Esta função não é suportada em alguns idiomas.

• 	Dicas para um melhor reconhecimento de voz

	– Fale claramente.

	– Fale em locais silenciosos.

	– Não use palavras ofensivas ou gíria.

	– Evite falar em dialeto.

O Gear poderá não reconhecer suas mensagens faladas dependendo do 
ambiente ou de como você estiver falando.

Usar emoticons
Toque em  e selecione o emoticon que deseja enviar. Para desenhar, toque em Rabisco no 
topo da tela e desenhe sua mensagem.

Gire a coroa no sentido anti-horário para excluir a inserção traço por traço. Para recuperar um 
traço, gire a coroa no sentido horário.
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Usar um modo de entrada manual ou o teclado
Toque em  e abra um modo de escrita à mão e escreva na tela.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país.

Alterar o idioma de entrada
Gire a coroa para alterar o modo de entrada na tela de inserção de texto. Você pode alternar 
entre o modo de escrita à mão, modo de caractere, modo numérico, modo de pontuação, 
modo de emoticon e modo de entrada de voz.

Alterar o idioma de entrada
Arraste a barra de espaço para a direita ou para a esquerda enquanto a mantém pressionada 
para alterar o idioma de entrada.
Para adicionar mais idiomas, alterne para o modo numérico, modo de pontuação ou modo 
de emoticon. Depois, toque em → Selec. idiom. entrada e selecione um idioma para 
adicionar. Você pode usar até dois idiomas.

Utilizar o teclado
Gire a coroa para inserir texto usando o teclado.

• 	A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você 
deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

• 	O formato do teclado pode variar dependendo do país.
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Apaga um caractere

Insere letras maiúsculas. Para 
todas maiúsculas toque duas 
vezes

Insere um espaço

GPS
O Gear tem um sensor GPS para que você possa verificar as informações de localização em 
tempo real sem conectar a um aparelho móvel. Enquanto estiver usando seu Gear sem 
conectá-lo a um aparelho móvel ou usando aplicativos como o Alti-Barômetro, o sensor GPS 
de seu Gear será utilizado. Além disso, você permitirá o rastreio da sua localização ao enviar 
uma mensagem de SOS em uma emergência.
Na Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Conexões → Localização → Localização 
para ativá-lo.
Para selecionar um método para utilizar na localização, percorra para baixo na tela e selecione 
uma opção.
Quando seu Gear e o aparelho móvel estiverem conectados, essa função usará o GPS do seu 
aparelho móvel. Ative a função de localização do aparelho móvel para usar o sensor GPS.

O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em 
áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.

Mensagens SOS
Em uma situação de emergência você pode enviar mensagens de emergência SOS ao 
pressionar o botão Início três vezes no Gear.

Configurar mensagens de SOS

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Enviar 
pedidos SOS e deslize o seletor DESLIGADO para ativá-lo.

2 Siga as instruções na tela para adicionar contatos de emergência se não tiver adicionado 
ainda.
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Adicionar contatos de emergência

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Enviar pedidos 
SOS → Enviar mensagens SOS para → ADICIONAR.

Toque em Criar contato e insira as informações do contato ou toque em Selecionar dos 
contatos para adicionar um contato existente como contato de emergência.

Configurar o atraso da mensagem de SOS

Define o Gear para enviar uma mensagem de SOS alguns segundos depois que você 
pressionar rapidamente a tecla de Início no Gear três vezes.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGURAÇÕES → Enviar 
pedidos SOS. Toque no seletor Cont. reg. antes do envio para ativá-lo.

Enviar mensagens de SOS
Em uma situação de emergência, pressione rapidamente o Botão Início três vezes.

O Gear enviará mensagens de SOS para seus contatos de emergência. As mensagens 
incluirão suas informações de localização atuais e um link para rastrear suas informações de 
localização em tempo real por 60 minutos.

Após enviar uma mensagem de SOS, o ícone  será exibido na Tela do relógio. Deslize para 
a direita para ver o resultado de seu pedido de SOS.

Visualizar minha localização

Depois de enviar uma mensagem de SOS que inclui suas informações de localização, você 
poderá ver a sua localização no painel de localização. Na Tela do relógio, deslize para a direita 
ou gire a coroa no sentido anti-horário e toque a tela para visualizar a sua localização atual.

Para encerrar o compartilhamento de sua localização com seus contatos de emergência, 
percorra para baixo na tela e toque em  (Parar compartilh.) → .



Informações básicas

40

Buscar meu Gear
Se você perder o seu Gear, use o aplicativo Samsung Gear em seu aparelho móvel para 
encontrá-lo.

Registre sua Samsung account primeiro no aparelho móvel conectado para utilizar 
esta função.

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Buscar meu 
Gear.

2 Toque em .

O Gear vibrará e a tela ativará. Arraste o ícone  para fora do círculo maior ou gire a 
coroa no sentido horário ou toque em  no aparelho móvel para parar a vibração.

Quando seu Gear for perdido ou roubado, você poderá controlá-lo remotamente. Abra o 
Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Buscar meu Gear → 
toque em Controlar remotamente e deslize o seletor DESLIGADO para ativá-lo.
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Aplicativos

Mensagens
Leia mensagens e responda usando o Gear.

Visualizar mensagens

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver 
fora de sua área de serviço.

1 Toque em  (Mensagens) na Tela de aplicativos.

Como alternativa, deslize para a direita na Tela do relógio ou gire a coroa quando receber 
uma nova notificação de mensagem.

2 Percorra através da lista de mensagens e depois selecione um contato para visualizar suas 
conversas.

Para ver uma mensagem em seu aparelho móvel, toque em , gire a coroa e toque em Ver no 
celular.

Para responder uma mensagem, toque em  (Responder) e escreva sua mensagem. Ou, 
você pode também responder uma mensagem girando a coroa no sentido horário.

Enviar mensagens

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver 
fora de sua área de serviço.

1 Toque em  (Mensagens) na Tela de aplicativos.

Cria uma nova mensagem

Lista de mensagens

Contatos
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2 Toque em .

Como alternativa, você pode escolher um destinatário ao tocar em  na lista de 
contatos.

3 Complete o perfil e toque em AVANÇAR.

4 Insira texto usando um dos métodos disponíveis e toque em ENVIAR ou em Enviar.

Quando você selecionar um modelo de texto ou um emoticon, a mensagem será enviada 
automaticamente para os destinatários.

Ao inserir texto por voz, você pode selecionar entre texto e áudio para o formato da 
mensagem. Se a tela de seleção do formato da mensagem não aparecer, abra a Tela de 
aplicativos e toque em  (Config.) → Configur. do aplicativo → Mensagens → Enviar 
como áudio para ativá-lo.

Telefone

Introdução
No seu Gear, você pode efetuar ou atender uma chamada, ou receber notificações de 
chamadas, mas conversas telefônicas são possíveis apenas com um aparelho móvel 
conectado.

Receber chamadas

Atender uma chamada
Ao receber uma chamada, arraste o ícone  para fora do círculo maior. Ou gire a coroa no 
sentido horário.
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Se a função de controle por voz estiver ativada, diga “Aceitar” para atender a chamada. Para 
ativar a função de controle de voz, abra a Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → 
Configur. do aplicativo → Chamada → Resp. por voz.

As chamadas só estarão disponíveis no aparelho móvel conectado.

Rejeitar uma chamada
Rejeite uma nova chamada e envie uma mensagem de rejeição para o chamador.

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior. Ou gire a coroa no 
sentido anti-horário.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize para cima na parte inferior da 
tela.

Se a função de controle por voz estiver ativada, diga “Aceitar” para atender a chamada. Para 
ativar a função de controle de voz, abra a Tela de aplicativos e toque em  (Config.) → 
Configur. do aplicativo → Chamada → Resp. por voz.

Chamadas perdidas
Se uma chamada for perdida, uma notificação aparecerá na tela. Na Tela do relógio, deslize a 
tela para a direita ou para a esquerda, ou gire a coroa em sentido anti-horário para visualizar 
notificações de chamadas perdidas. Como alternativa, na Tela de aplicativos toque em  
(Telefone) para ver as chamadas perdidas.
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Efetuar chamadas
Toque em  (Telefone) na Tela de aplicativos.

Teclado Contatos

Histórico

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

• 	Toque em , digite um número usando o teclado e depois toque em .

• 	Toque em  pesquise ou selecione um contato e depois toque em .

• 	Percorra através da lista de registros, selecione um registro e depois toque em .

Contatos
Veja a lista de contatos do seu aparelho móvel depois de conectar o seu Gear a um aparelho 
móvel. Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contato.

Toque em  (Contatos) na Tela de aplicativos.

A lista dos contatos favoritos do aparelho móvel será exibida no topo da lista de 
contatos.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

• 	Toque em  e digite os dados da pesquisa no topo da lista de contatos.

• 	Percorra através da lista de contatos.

• 	Gire a coroa. Ao girar a coroa rapidamente, a lista segue a ordem alfabética ou a primeira 
letra.

Após selecionar um contato, utilize as seguintes funções:

• 	  : efetua uma chamada.

• 	  : envia uma mensagem.
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Adicionar contatos

1 Toque em  (Contatos) na Tela de aplicativos.

2 Toque em  no topo da lista de contatos e insira a informação do contato

3 Toque em SALVAR.

Selecionar contatos usados frequentemente no widget
Depois de adicionar o widget Contatos, adicione os contatos usados frequentemente para 
contactá-los facilmente via mensagem de texto ou chamada telefônica. Toque em Adic. 
contatos, selecione um contato e toque em CONCLUÍDO.

Até quatro contatos podem ser adicionados no widget.

Adicionar informações legais no meu perfil
Adicione informações médicas em seu perfil para o socorrista vê-las rapidamente em uma 
situação de emergência.

No aparelho móvel, toque em Contatos, selecione seu perfil e digite seus dados médicos. 
Para ver os seus dados médicos no seu Gear, na tela de aplicativos toque em  (Contatos) 
→ seu perfil e deslize para cima na parte inferior da tela.

Em uma situação de emergência, mantenha pressionado o botão Início no Gear (tecla Ligar/
Desligar) e toque em Informações médicas de emergência.

Você não poderá usar essa função dependendo do aparelho móvel que estiver 
conectado ao Gear.

Samsung Pay
Registre os cartões frequentemente utilizados no Samsung Pay, um serviço de pagamento 
móvel para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro. O Samsung Pay suporta 
comunicação por campo de proximidade (NFC) para permitir pagamentos através de leitores 
de cartão de crédito padrão.

Você poderá visualizar mais informações, tais como cartões que suportem essa função no site 
www.samsung.com/samsungpay. Como alternativa, abra o aplicativo Samsung Pay e toque 
em Mais → Ajuda.

http://www.samsung.com/samsungpay


Aplicativos

46

• 	A disponibilidade do aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo 
de seu país ou operadora de serviços.

• 	Os procedimentos para a configuração inicial e para o registro do cartão 
podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços. 

Efetuar pagamentos

1 No aparelho móvel, abra o Samsung Gear.

2 Toque em ABRIR SAMSUNG PAY e siga as instruções na tela para completar o registro de 
seu cartão.

3 Para efetuar um pagamento do seu Gear, mantenha pressionado o Botão Voltar.

4 Percorra pela lista de cartões, selecione um cartão e toque em PAGAR.

5 Coloque seu Gear perto do leitor de cartão.

Quando o leitor de cartão reconhecer as informações do cartão, o pagamento será 
processado.

• 	Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua conexão de 
rede.

• 	O método de verificação para pagamentos pode variar dependendo dos 
leitores do cartão.
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Samsung Health
Introdução
O Samsung Health registra as suas atividades 24 horas por dia e encoraja você a levar uma 
vida saudável. Ao conectar seu Gear nos seus aparelhos móveis, você pode salvar e gerenciar 
seus dados relacionados a saúde e também receber informações úteis sobre sua saúde todos 
os dias.
Quando você se exercita por mais de 10 minutos com o Gear em seu pulso, ele exibirá 
mensagens de encorajamento. Quando o Gear reconhecer a inatividade por mais de uma 
hora, ele notificará você e exibirá alguns movimentos de alongamento. Quando o Gear 
reconhecer que você está dirigindo, ele poderá não exibir uma mensagem de encorajamento 
ou alongamentos.
Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

• 	As funções do Samsung Health foram desenvolvidas somente para o lazer, bem-
estar e preparo físico. Elas não foram projetadas para uso médico. Antes de usar 
essas funções, leia as instruções cuidadosamente.

• 	Quaisquer informações obtidas pelo uso do Gear ou pelo Fit Software ou por 
qualquer aplicativo pré-carregado podem não ser adequadas, precisas, completas 
ou confiáveis.

Vestir o Gear corretamente
• 	Quando você ativar a função de medição automática da frequência cardíaca ou quando 

o Gear reconhecer seus exercícios, ele medirá sua frequência cardíaca automaticamente. 
Para medir a frequência cardíaca, vista o Gear confortavelmente no seu pulso como 
mostrado na imagem abaixo.

• 	Se você vestir o Gear muito apertado, poderem ocorrer irritações na pele e se você vestir 
muito frouxa, podem ocorrer fricções.

• 	Afrouxe a pulseira depois de se exercitar.

Sensor de frequência cardíaca

<Atrás>
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• 	Os diagramas da frequência cardíaca podem não ser precisos dependendo das 
condições de medição e dos ambientes.

• 	Use a função de medição somente para medir a 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 o sensor de luz de frequência cardíaca.

• 	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 fazer com 
que sua frequência cardíaca seja registrada imprecisamente.

• 	Se a medição for muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse 
por 30 minutos e depois meça-a novamente.

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

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

• 	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 sanguínea, condições da pele 
e localização e concentração de vasos sanguíneos. Se sua frequência cardíaca for 
extremamente alta ou baixa, as medições podem ser imprecisas.

• 	Usuários com pulsos finos podem receber leituras imprecisas da frequência 
cardíaca quando o aparelho 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, 
para a esquerda, para cima e para baixo em seu pulso. Ou vire o aparelho para que 
o sensor de frequência cardíaca se ajuste firmemente contra a parte interna de seu 
pulso.

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

• 	Se o aparelho se apresentar quente ao tocar, remova-o até que ele esfrie.  
A exposição da pele na superfície quente do aparelho por um longo período de 
tempo pode causar queimaduras na pele.



Aplicativos

49

Calorias queimadas
Verifique quantas calorias queimou por dia ou quantas calorias queimou por semana e a 
média de calorias semanais queimadas.

Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos e abra o painel de calorias queimadas. 
Ou, gire a coroa no sentido horário na Tela do relógio e selecione o widget Calorias para 
iniciá-lo.

Para ver os registros por dia, toque em Ver cada data.

As calorias que você queima inclui o seu metabolismo basal calculado com base no 
perfil que você registrou. Ao iniciar o aplicativo Samsung Health pela primeira vez, 
o metabolismo basalvocê gasta até o momento em que você iniciar o aplicativo será 
exibido como calorias que você queima.

Passos
O Gear conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Medindo sua contagem de passos e a distância que você caminha
Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos e gire a coroa no sentido horário para 
abrir a tela do registro de passos. Ou, gire a coroa no sentido horário na Tela do relógio e 
selecione o widget Passos para iniciá-lo.

Meta

Total atual de passos 
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Para ver os registros semanais em um gráfico, deslize para cima ou para baixo na tela. Para ver 
os registros por dia, toque em Ver cada data.

• 	Quando você começa a contar seus passos, o rastreador de passos monitora e 
exibe a sua contagem de passos depois de um pequeno atraso porque o seu Gear 
reconhece precisamente os seus movimentos depois que você andar por um 
tempo. Além disso, para uma contagem de passos precisa, você pode observar um 
pequeno atraso antes da janela pop-up indicar que sua meta foi alcançada.

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

Definir a meta de passos

1 Deslize para cima na tela e toque em Config. Ou toque em  → Config.

2 Toque em Meta de passos.

3 Gire a coroa para definir a meta e toque em CONCLUÍDO.

Definir o alarme

1 Para receber um alarme de meta alcançada, deslize para cima na tela e toque em Config. 
Ou toque em  → Config.

2 Toque em Notificações para ativá-lo.

Andares
Registre quantos andares você subiu.

Medindo os andares que você subiu
Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos e gire a coroa no sentido horário para 
abrir a tela do rastreador de andares. Ou, gire a coroa no sentido horário na Tela do relógio e 
selecione o widget Andares para iniciá-lo.

Meta

Total atual de andares
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Para ver os registros semanais em um gráfico, deslize para cima ou para baixo na tela. Para ver 
os registros por dia, toque em Ver cada data.

• 	Um andar é calculado em aproximadamente 3 metros. Os andares medidos 
podem não ser os andares reais que você sobe.

• 	Os andares medidos podem não ser precisos dependendo do ambiente, dos 
movimentos do usuário e das condições dos prédios.

• 	Os andares medidos podem não ser precisos se a água (chuveiro e atividades 
aquáticas) ou materiais estranhos entrarem no sensor de pressão atmosférica. Se 
houver qualquer tipo de detergente ou sabão, suor ou gotas no Gear, enxágue-o 
com água limpa e seque completamente o sensor de pressão atmosférica antes de 
utilizá-lo.

Definir a meta de andares subidos

1 Deslize para cima na tela e toque em Config. Ou toque em  → Config.

2 Toque em Meta de andares.

3 Gire a coroa para definir a meta e toque em CONCLUÍDO.

Definir o alarme

1 Para receber um alarme de meta alcançada, deslize para cima na tela e toque em Config. 
Ou toque em  → Config.

2 Toque em Notificações para ativá-lo.

Exercícios
Registre suas informações de exercício e calorias queimadas usando a função de exercícios 
Samsung Health.

• 	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 ou restaurou o Gear, crie o seu perfil.
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Esteja ciente das seguintes condições antes de fazer exercício em clima frio:
• 	Evite usar o aparelho em climas frios. Se possível, use-o em ambientes cobertos.
• 	Se você usar o aparelho ao ar livre em clima frio, cubra o Gear com as suas mangas antes 

de usá-lo.

Começar o exercício

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa no sentido horário para abrir a tela do rastreador de exercícios.

3 Toque em EXERCÍCIO e selecione o tipo do exercício.

Gire a coroa no sentido horário na Tela do relógio e toque em Exercício e selecione 
o tipo de exercício. Se o seu exercício for caminhada, natação, ciclismo ou corrida, 
toque no ícone correspondente no widget Vários exercíc. para iniciar o exercício 
diretamente.

4 Toque em Meta para selecionar um tipo e definir uma meta.

5 Toque em  para começar o exercício.

• 	Defina se você deseja utilizar suas informações de localização quando for usar seu 
Gear pela primeira vez depois de adquiri-lo ou reinicia-lo. Habilite a informação e 
defina como padrão.

• 	Sua frequência cardíaca é medida automaticamente quando você começa a 
se exercitar. Para medir sua frequência cardíaca de modo mais preciso com o Gear, 
vista o Gear firmemente em seu antebraço logo acima do pulso.

• 	Não se mova até que a sua frequência cardíaca seja exibida na tela para que ela 
possa ser medida com mais precisão.

• 	Ao selecionar Natação, o modo bloqueio de água será ativado automaticamente.

Você pode visualizar informações de exercícios, como velocidade, distância, frequência 
cardíaca e as calorias queimadas em tempo real quando gira a coroa ou deslize a tela 
para esquerda ou direita.

Para ouvir música, gire a coroa no sentido anti-horário.
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Verifique a 
informação do seu 
exercício

6 Você pode visualizar informações do exercício, como as calorias queimadas e a 
velocidade atual, quando você desliza pela tela na direita ou na esquerda.

Quando você estiver nadando, poderá verificar informações adicionais do exercício como 
a sua braçada anterior e o seu ritmo.

• 	Quando fizer exercício intenso, pare de treinar por alguns minutos para que a sua 
frequência cardíaca possa ser medida com precisão.

• 	Quando selecionar Natação o modo de bloqueio de água será ativado 
automaticamente e o touchscreen será desativado. A tela mudará 
automaticamente e você pode verificar suas informações de exercício.

• 	Quando selecionar Natação o valor registrado poderá não ser preciso nos 
seguintes casos:

	– Se parar de nadar antes de alcançar o fim da raia

	– Se alterar o seu ritmo no meio da raia

	– Se não mover seus braços ou nadar sem mover seus braços antes de alcançar 
o fim da raia

	– Se não parar ou reiniciar o exercício ao pressionar a tecla Voltar mas terminar o 
exercício pressionando a tecla Voltar e tocando em CONCLUIR

7 Para parar ou reiniciar o exercício, pressione o Botão Voltar.

Para terminar o exercício, toque em CONCLUIR →  depois de parar o exercício.

Para encerrar a natação, mantenha pressionada a tecla Ligar para desativar o modo 
bloqueio de água primeiro e toque em CONCLUIR → .

8 Para ver as suas informações de exercício, deslize na tela para cima ou para baixo depois 
de terminar de se exercitar.
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A música continuará sendo reproduzida, mesmo que você tenha terminado 
o exercício. Para interromper a reprodução de música, pare a música antes de 
terminar de se exercitar, como alternativa, inicie o aplicativo  (Music Player) para 
interromper a reprodução de música.

Reconhecimento automático de exercício
Ao iniciar uma atividade de média ou alta intensidade por mais de dez minutos enquanto o 
Gear estiver em seu pulso, ele reconhecerá automaticamente que você está se exercitando e 
registrará as informações do exercício, como o tipo de exercício e as calorias queimadas.

Ao parar de se exercitar por mais de um minuto, o Gear reconhecerá automaticamente que 
você parou de se exercitar e esta função desativará.

• 	Dentre os vários tipos de exercícios, somente caminhar, correr, treino elíptico, 
remo, ciclismo e treinos intensos podem ser medidos.

• 	A função de reconhecimento automático de exercício mede a distância 
percorrida e as calorias queimadas usando o sensor de aceleração. As medições 
podem não ser precisas dependendo da sua caminhada e rotina de exercícios.

Frequência cardíaca
Meça a sua frequência cardíaca.

• 	A função de medição da frequência cardíaca do Gear 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 frequência cardíaca de modo mais preciso com o Gear, vista o 
Gear firmemente em seu antebraço logo acima do pulso. Consulte Vestir o Gear 
corretamente para saber mais.

Esteja ciente destas condições antes de medir a sua frequência cardíaca:

• 	Se tiver acabado de comprar ou restaurado o Gear, leia as informações na tela sobre o 
aplicativo e crie seu perfil.

• 	Descanse por 5 minutos antes de fazer as medições.

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

• 	Durante o inverno ou clima frio, mantenha-se aquecido ao medir sua frequência cardíaca.

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



Aplicativos

55

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

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

• 	Se o sensor da frequência cardíaca 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 
frequência cardíaca continuar a apresentar o mesmo problema, leve para uma Autorizada 
Samsung.

Medir a frequência cardíaca

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa no sentido horário e abra a tela do rastreador de exercícios.

3 Toque em MEDIR para começar a medir sua frequência cardíaca.

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

O Gear exibe informações sobre a sua frequência cardíaca. A frequência cardíaca é 
medida com base na idade e no sexo inseridos em seu perfil e exibe se a sua frequência 
cardíaca está ou não entre a média da frequência cardíaca em repouso.

Gire a coroa no sentido horário na Tela do relógio e você pode mediar sua frequência 
cardíaca diretamente no widget Freq. Car.

Para ver os registros semanais em um gráfico, deslize para cima ou para baixo na tela. Para ver 
os registros por dia, toque em Ver cada data.
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Rastrear sua frequência cardíaca
Seu Gear pode medir e registrar sua frequência cardíaca automaticamente em intervalos 
regulares na sua vida diária enquanto você não estiver usando ratreadores de exercícios.

Toque em  na tela do rastreador de frequência cardíaca, gire a coroa para selecionar a opção 
Configs. FC auto e depois selecione a opção desejada.

• 	Sempre: sua frequência cardíaca será medida automaticamente em segundos 
independentemente do seu movimento.

• 	Frequente: o Gear tentará para medir sua frequência cardíaca em um intervalo de 10 
minutos quando você não estiver se movendo.

• 	Nunca: sua frequência cardíaca não será medida automaticamente.

Água
Registre quantos copos de água você bebeu.

Registrando consumo de água

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa no sentido horário para abrir a tela do rastreador de água.
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3 Toque em  quando beber um copo de água.
Se você adicionar um valor incorreto acidentalmente, você poderá corrigi-lo tocando em 

.

Para ver os registros semanais em um gráfico, deslize para cima ou para baixo na tela. Para ver 
os registros por dia, toque em Ver cada data.

Definindo sua meta de consumo

1 Deslize a tela para cima e toque em Def. meta. Ou, toque em  → Def. meta.

2 Toque em Def. meta para ativar a função.

3 Toque em Meta diária.

4 Gire a coroa para definir a meta e toque em CONCLUÍDO.

Cafeína
Registre quantas xícaras de café você bebeu.

Registrando seu consumo de café

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa no sentido horário para abrir a tela do rastreador de cafeína.

3 Toque em  quando beber uma xícara de café.

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

Para ver os registros semanais em um gráfico, deslize para cima ou para baixo na tela. Para ver 
os registros por dia, toque em Ver cada data.
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Definindo seu limite de consumo de cafeína

1 Deslize a tela para cima e toque em Def. meta. Ou, toque em  → Def. meta.

2 Toque em Def. meta para ativar a função.

3 Toque em Meta diária.

4 Gire a coroa para definir a meta e toque em CONCLUÍDO.

Together
Compare seus registros de contagem de passos semanais com outros usuários do Samsung 
Health. Você pode definir uma meta, competir com seus amigos e visualizar o status de 
desafio.

Ative a função Together no aplicativo Samsung Health em seu aparelho móvel para 
verificar as informações no seu Gear.

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa no sentido horário para abrir a tela do Together.

Toque na tela para ver informações detalhadas do seu desafio ou dos seus amigos ou seu 
ranking semanal de contagem de passos ou dos seus amigos.

Registro 24 horas
Veja sua atividade diária baseada em seu perfil em um piscar de olhos. Você também pode 
ver as suas calorias queimadas.

1 Toque em  (Samsung Health) na Tela de aplicativos.
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2 Gire a coroa no sentido horário para abrir a tela do registro de 24 horas.

Gire a coroa para ver os registros baseados no tempo.

• 	Saudável ( ) : indica quando você começou a acompanhar seus exercícios manualmente ou 
seus exercícios de média ou alta intensidade.

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

• 	Tempo de inatividade ( ) : indica o tempo acumulado parado ou não se mexendo 
durante uma hora ou mais.

• 	Sono ( ): indica a duração do seu sono e eficiência.

Configurações
Você pode definir várias opções de configurações relacionadas ao exercício.
Toque em  (Samsung Health) e gire a coroa no sentido horário e toque em Config.
• 	Perfil: insira suas informações de perfil, como: seu sexo, altura e peso.
• 	Detecç. exercício: define seu Gear para reconhecer seu treino automaticamente.
• 	Alertas de tempo inativo: alerta você sobre o tempo inativo quando você não está se 

mexendo por um período de tempo enquanto estiver com o Gear no pulso.
• 	Notificações de sono: seu Gear detecta seu status de sono enquanto você estiver com 

seu Gear no pulso e fornece detalhes de seu período de descanso.
• 	Ajuda: veja informações sobre o aplicativo Samsung Health.
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Informações adicionais
• 	O propósito para a coleta de dados é limitado a fornecer o serviço que você pediu, 

incluindo fornecer informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar 
dados, análise de dados e estatísticas ou para desenvolver e melhorar os serviços 
prestados. (Mas se você entrar com uma conta Samsung a partir do Samsung 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 quaisquer dados que tiver compartilhado em 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 com um aparelho móvel, verifique o protocolo de 
comunicação para confirmar as operações apropriadas. Se você usar uma conexão sem 
fio como o Bluetooth, o Gear poderá ser afetado por interferência eletrônica de outros 
aparelhos. Evite usar o Gear perto de outros aparelhos que transmitem ondas de rádio.

• 	O conteúdo utilizado no aplicativo Samsung Health pode variar dependendo da 
versão do software do aplicativo. Os serviços fornecidos com o aplicativo estão sujeitos a 
alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.

• 	Funções e serviços disponíveis no Samsung Health podem variar conforme as leis e 
regulamentos do seu país.

• 	Algumas funções do Samsung Health podem não ser fornecidas dependendo do seu 
país.

• 	O Samsung Health é destinado apenas para propósitos de atividade física e bem-estar, 
e não deve ser utilizado para diagnósticos de doenças ou outras condições, ou na cura, 
alívio, 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 30 dias serão salvos. Você pode visualizar 
os dados anteriores no aparelho móvel que tiver o aplicativo Samsung Health 
instalada.
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Alti-Barômetro
Meça a altitude atmosférica e a pressão atmosférica de sua localização atual usando o sensor 
interno de pressão atmosférica.
Toque em  (Altím. barom.) na Tela de aplicativos. Para ver o barômetro, deslize para a 
esquerda.

Altímetro Barômetro

Medir a sua altitude atual
Meça sua altitude atual e veja um gráfico de mudanças das últimas 6 horas.
Toque em  (Altím. barom.) na Tela de aplicativos.

• 	Se tiver acabado de comprar ou restaurado o Gear recentemente, toque em IR para 
ativar a função GPS do Gear.

• 	Depois de calibrar o altímetro, o valor do altímetro ficará impreciso depois de um 
período de tempo. Para medir a altitude precisa, toque em  frequentemente 
para calibrar o valor do altímetro.

• 	A altitude medida pode não ser precisa se a água (chuveiro e atividades aquáticas) 
ou materiais estranhos entrarem no sensor de pressão atmosférica. Se houver 
qualquer tipo de detergente ou sabão, suor ou gotas no Gear, enxágue-o com 
água limpa e seque completamente o sensor de pressão atmosférica antes de 
utilizá-lo.
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Alterações na altitude

Calibrar

Última calibração

Altitude atual

Calibrar a altitude manualmente

Você pode calibrar a altitude medida manualmente.

1 Deslize para a esquerda para abrir a tela de configurações.

2 Toque em ALTERAR.

3 Toque em Calibração manual → Calibração manual para ativá-lo.

4 Toque em Altitude ou em Pressão ao nível do mar e defina o valor de referência.

A altitude é calibrada baseado no valor de referência inserido.

Medir a sua pressão atmosférica atual
Meça a sua pressão atmosférica atual e veja um gráfico de mudanças das últimas 6 horas. 
Você pode antecipar quaisquer mudanças do clima usando o medidor de pressão.

1 Toque em  (Altím. barom.) na Tela de aplicativos.

2 Deslize para a esquerda para abrir a tela do barômetro.

Os andares medidos podem não ser precisos se a água (chuveiro e atividades 
aquáticas) ou materiais estranhos entrarem no sensor de pressão atmosférica. Se 
houver qualquer tipo de detergente ou sabão, suor ou gotas no Gear, enxágue-o com 
água limpa e seque completamente o sensor de pressão atmosférica antes de utilizá-
lo.
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Alterações na pressão 
atmosférica

Pressão atmosférica atual

Indicador de pressão

Configurar o alti-barômetro
Percorra na tela para abrir a tela de configurações e toque em ALTERAR para usar as 
seguintes opções.

• 	Atual. automática: depois de ajustar o altímetro, ele calibrará automaticamente depois 
de um período de tempo.

• 	Calibração manual: calibra o altímetro manualmente baseado no valor de referência 
inserido para o altímetro.

• 	Alertas de pressão: define para notificar você de alterações rápidas da pressão 
atmosférica.

• 	Unid. altitude: altera a unidade de altura

• 	Unidade de pressão: altera a unidade de pressão.

• 	Ajuda: exibe informações sobre a utilização do alti-barômetro.

Music Player

Introdução
Ouça músicas salvas no Gear e no aparelho móvel.

Reproduzir música
Toque em  (Music Player) na Tela de aplicativos.

Deslize a tela de baixo para cima para abrir a Tela da biblioteca. Na tela da biblioteca, você 
pode visualizar a música que está sendo reproduzida e organizar as músicas por faixas, álbuns 
e artistas.
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Pule para a próxima música. 
Mantenha pressionada para 
avançar a música em reprodução

Altera o dispositivo usado para 
reproduzir a música

Ajusta o volume

Reinicia a música atual ou volta a 
música anterior. Mantenha 

pressionado para voltar a música 
em reprodução

Pausa ou retoma a reprodução

Importar música
Importe músicas salvas em seu aparelho móvel para o seu Gear.

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel.

2 Toque em CONFIGUR. → Transferir conteúdo para o Gear.

3 Toque em Selecionar faixas.

4 Selecione os arquivos e toque em CONCLUIR.

Para sincronizar música em seu aparelho móvel com o seu Gear, deslize o seletor 
Sincronização automática em MÚSICAS. A música do seu aparelho móvel será sincronizada 
com o seu Gear automaticamente quando ele estiver carregando e quando ele tiver mais de 
15% de energia da bateria restante.

Reproduzir música no Gear
Você pode ouvir música através do fone de ouvido Bluetooth.

1 Toque em  (Music Player).

2 Toque em  para reproduzir a música salva em seu Gear.

O ícone será alterado para .

3 Toque em .
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Reproduzir música de seu aparelho móvel
Reproduza músicas salvas em seu aparelho móvel e controle com seu Gear.

1 Toque em  (Music Player).

2 Toque em  para reproduzir a música salva em seu Gear.

O ícone será alterado para .

3 Toque em .

Reproduzir música sem se conectar a um aparelho móvel
Ouça músicas ou rádio usando o próprio Gear. Você deve baixar um aplicativo de música ou 
de transmissão de rádio no Gear.

Na Tela de aplicativos, toque em  (Galaxy Apps). Navegue e baixe um aplicativo de música 
ou de transmissão de rádio na Galaxy Apps e abra o aplicativo.

Reminder
Adicione lembretes para eventos como comprar passagens, ir para a lavanderia ou tomar 
remédio sem usar seu aplicativo de calendário. Você pode definir alarmes para receber 
lembretes em horários específicos.

Criar um lembrete

1 Na tela de aplicativos toque em  (Reminder) → Criar lembrete. Ou, gire a coroa no 
sentido horário na Tela do relógio e toque em Criar lembrete no widget Reminder.

Se você salvou um lembrete, toque em Criar ou  no topo da lista.

2 Se seu Gear suportar entrada de voz, fale algo para criar um lembrete. Ao terminar, 
selecione CONCLUÍDO.

Ou toque em GRAVAR para inserir texto e toque em OK.

3 Para definir um alarme, toque em DEFINIR HORA, defina o horário do alarme ao girar a 
coroa giratória e depois toque em CONCLUÍDO.

4 Toque em SALVAR.
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Visualizar o lembrete de alarme
Quando um alarme aparecer, verifique os detalhes do lembrete.

Você também pode girar a coroa no sentido anti-horário na Tela do relógio para abrir o painel 
de notificações e ver lembretes.

• 	Toque em EDITAR HORA para definir um lembrete novamente ou toque em  e 
gire a coroa para selecionar Excluir e toque no ícone para removê-lo.

• 	Você pode ver todos os seus lembretes salvos no seu Gear e no aparelho móvel 
através do aplicativo Reminder.

Completar ou excluir o lembrete
Ao terminar sua tarefa, você pode definir o lembrete como concluído ou exclui-lo.

Nos detalhes do lembrete, toque em  para concluí-los.

Para exclui-los, toque em , gire a coroa e toque em Excluir.

Calendário
Exibe os eventos agendados no aparelho móvel e no Gear.

Todos os eventos agendados no seu Gear serão sincronizados com o aparelho móvel 
conectado automaticamente, para que possa verificar e receber alarmes no seu 
aparelho móvel.

1 Toque em  (Calendário) na tela de aplicativos.

2 Toque em qualquer lugar do calendário mensal.

A lista de eventos do dia atual será exibida.

3 Para ver os próximos eventos, gire a coroa no sentido horário.
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S Voice

Introdução
Execute várias ações simplesmente falando.

Certifique-se que o microfone do Gear não esteja obstruído quando estiver falando.

Definir um comando de ativação
É possível abrir o S Voice usando seu próprio comando de ativação. Você só pode usar essa 
função quando a tela do seu Gear estiver ativada.

Para abrir o comando de ativação, toque em  (S Voice) na Tela de aplicativos e toque em . 
Depois gire a coroa e toque em Def. com. de ativação.

Usar o S Voice

1 Diga o comando de ativação predefinido. Como alternativa, toque em  (S Voice) na 
Tela de aplicativos.

Quando o (S Voice) é iniciado, o aparelho começa o reconhecimento de voz.

Essa função pode não estar disponível dependendo do seu país.

Configurações do S Voice

Exemplos de comandos do 
S Voice

2 Diga um comando de voz.

Se o aparelho reconhecer o comando, o Gear realizará a ação correspondente.

Para repetir um comando de voz ou dizer um comando de voz diferente, toque em .
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Dicas para um melhor reconhecimento de voz
• 	Fale claramente.

• 	Fale em locais silenciosos.

• 	Não use palavras ofensivas ou gíria.

• 	Evite falar em dialeto.
O Gear poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados 
dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Definir o idioma
Na Tela de aplicativos toque em  (S Voice) → , gire a coroa, toque em Idioma e, em 
seguida, selecione o idioma.

O idioma selecionado é aplicado somente ao S Voice e não ao idioma do Gear.

Clima
Veja informações do clima no Gear para locais definidos no aparelho móvel quando os 
aparelhos estiverem conectados.

Toque em  (Clima) na Tela de aplicativos. Ou, gire a coroa no sentido horário na Tela do 
relógio e selecione o widget Clima para iniciá-lo.

Para ver as informações do dia atual, toque a tela e gire a coroa.

Para adicionar informações do clima de outras cidades, gire a coroa no sentido horário e 
toque em Adicionar cidade.

Alarme
Defina alarmes e controle-os. Quando um alarme é definido em seu aparelho móvel 
conectado, seu Gear também alertará você.

Definir alarmes

1 Toque em  (Alarme) na tela de aplicativos.

2 Toque Adic. alarme.

Se tiver salvo um alarme, toque em Adicionar na lista de alarmes.
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3 Defina o horário do alarme ao girar a coroa giratória e toque em AVANÇAR.

4 Selecione os dias para o alarme repetir e toque em SALVAR.

O alarme salvo é adicionado na lista de alarmes.

Na lista de alarmes, toque em  para ativar o alarme ou toque em  para desativar o alarme.

Parar alarmes
Arraste  para fora do círculo maior para cancelar um alarme. Ou gire a coroa no sentido 
horário.

Se quiser usar a função soneca, arraste  para fora do círculo maior. Ou gire a coroa no 
sentido anti-horário.

Excluir alarmes
Na lista de alarmes, mantenha um alarme pressionado e depois toque em EXCLUIR.

Relógio mundial

Criar relógios mundiais

1 Toque em  (Relógio mundial) na tela de aplicativos.

2 Toque Adicionar cidade.

Se tiver salvo um relógio mundial, toque em Adicionar na lista de relógios.

3 Gire a coroa para selecionar um fuso horário no globo.

Você também pode tocar em TODAS AS CIDADES e pesquisar por uma cidade ou 
selecionar uma da lista.

4 Toque o nome de uma cidade que represente o fuso horário selecionado.

Excluir relógios mundiais
Na lista de relógios mundiais, mantenha pressionado um horário e depois toque em APAGAR.



Aplicativos

70

Galeria
Importar e exportar imagens

Importar imagens do seu aparelho móvel

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel.

2 Toque em CONFIGUR. → Transferir conteúdo para o Gear.

3 Toque em Selecionar fotos.

4 Selecione os arquivos e toque em CONCLUÍDO.

Para sincronizar imagens do seu aparelho móvel no seu Gear, deslize o seletor Sincronização 
automática em FOTO, toque em Álbuns para sincronizar, selecione álbuns para importar 
para o Gear e toque em CONCLUÍDO. Os álbuns selecionados serão sincronizados 
automaticamente com o seu Gear quando ele estiver carregando e quando ele tiver mais de 
15 % de energia da bateria restante.

Enviar imagens para o seu aparelho móvel

1 Toque em  (Galeria) na Tela de aplicativos.

2 Toque em uma imagem.

3 Mantenha uma imagem pressionada para exportar.

4 Gire a coroa e selecione quaisquer imagens para exportar.

5 Toque em  → Enviar para o telefone.

Você pode ver as imagens exportadas no aplicativo Galeria em seu aparelho móvel.

Ver imagens
Visualize e gerencie as imagens salvas no seu Gear.

1 Toque em  (Galeria) na Tela de aplicativos.

2 Gire a coroa para percorrer através da lista de imagens e selecione uma imagem.
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Aumentar e diminuir o zoom
Enquanto visualiza uma imagem, toque duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom.

Quando uma imagem é aumentada, você pode visualizar o restante dela percorrendo pela 
tela.

Apagar imagens

1 Toque em  (Galeria) na Tela de aplicativos.

2 Toque em uma imagem.

3 Mantenha uma imagem pressionada para excluir.

4 Gire a coroa e selecione quaisquer imagens que deseja apagar.

5 Toque em EXCLUIR → .

News Briefing
Visualize os últimos artigos de várias categorias. Você pode se atualizar com categorias de 
notícias que interessem você.

1 Toque em  (Resumo de notícias) na Tela de aplicativos.

2 Quando você usar o aplicativo News Briefing pela primeira vez, leia os avisos legais e 
toque em CONCORDO.

3 Toque em INICIAR para selecionar um artigo de uma categoria específica e toque em OK.

Para editar categorias, toque em  → Selec. assunto e depois marque categorias.

4 Toque em um artigo para lê-lo.

Para ler o artigo completo, toque em  (Ver no celular) e leia-o em seu aparelho móvel.
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Buscar Meu telefone
Se você perder seu aparelho móvel, o Gear pode ajudar a encontrá-lo.

1 Toque em  (Buscar meu tel.) na Tela de aplicativos.

2 Toque em .

O aparelho móvel reproduzirá sons, vibrações e ativará a tela. Toque em  e arraste da 
esquerda para direita no aparelho móvel ou toque em  no Gear.

Visualizar a localização do seu aparelho móvel
Toque em  → Localizar telefone.

O Gear exibirá a localização do seu aparelho móvel.

E-mail
Veja os e-mails recebidos no aparelho móvel e responda-os.

Ler e-mails

1 Toque em  (E-mail) na Tela de aplicativos.

2 Selecione um e-mail para abrir a tela do e-mail.

Para ver um e-mail em seu aparelho móvel, toque em , gire a coroa e toque em Ver no 
celular.

Para responder um e-mail, toque em  (Responder) e insira seu e-mail. Ou, você pode 
responder um e-mail girando a coroa no sentido horário.

Pode não ser possível responder e-mails dependendo do aparelho móvel que estiver 
conectado com o Gear.
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Controle de PPT

Introdução
Você pode controlar os slides PPT no seu computador com o seu Gear depois de conectar o 
Gear em um computador.

Conectar o Gear ao computador via Bluetooth

1 Toque em  (Control. de PPT) na Tela de aplicativos.

2 Toque em CONECTAR e permita o seu computador em cinco minutos encontrar o Gear.

3 Procure e selecione seu Gear na lista Bluetooth no seu computador. 
Se seu Gear não aparecer no seu computador, consulte o manual do usuário do seu 
computador.

4 Siga as instruções na tela para completar a conexão e aprenda as funções básicas e os 
controles quando um tutorial aparecer na tela do seu Gear.

Se o seu computador e o Gear não se conectarem, cancele o pareamento Bluetooth 
em ambos aparelhos e tente novamente. Como alternativa, remova o Gear que 
apareceu anteriormente na lista de Bluetooth no computador e tente novamente. 
Consulte o manual do usuário do seu computador para mais informações.

5 Toque em APRES. SLIDES para controlar os slides.

Toque em  para mover para o próximo slide ou toque em  para mover para o 
próximo slide. Como alternativa, gire a coroa no sentido anti-horário para mover entre os 
slides.

Toque em TOUCHPAD e mova seu dedo na tela para controlar o cursor no computador.

6 Toque em PARAR para parar de controlar os slides.

Conectar o Gear a um novo computador

1 Para conectar o Gear a um novo computador, toque em  e gire a coroa para selecionar 
Conectar novo computador.

2 Toque em  para disconectar seu Gear do computador anterior e toque em CONECTAR 
para conectá-lo a um novo computador.
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Definir funções de alarme

Definir alerta de conclusão
Quando você fizer uma apresentação usando slides, você pode definir a hora de 
encerramento em seu Gear antecipadamente para receber um alerta.

1 Toque em  → Alerta de conclusão.

2 Toque em Alerta de conclusão para ativá-lo.

3 Toque em Definir hora e gire a coroa para definir a hora de conclusão e toque em 
DEFINIR.

Definir alertas de intervalo
Defina alertas de intervalo regulares no seu Gear para receber antecipadamente alertas 
enquanto faz uma apresentação.

1 Toque em  e gire a coroa para selecionar Alertas de intervalo.

2 Toque em Alertas de intervalo para ativá-lo.

3 Toque em Definir hora e gire a coroa para definir a hora de conclusão e toque em 
DEFINIR.

Galaxy Apps
Compre e baixe aplicativos especializados em seu Gear, não através do aparelho móvel 
conectado.

Na Tela de aplicativos, toque em  (Galaxy Apps). Percorra pela lista e selecione um 
aplicativo para baixar ou um visor ou toque em  para pesquisar por aplicativos por 
palavra-chave.

Toque em  → Exibir no telefone para abrir o Galaxy Apps no seu aparelho móvel. Depois 
pesquise e selecione um aplicativo ou um visor para baixar.

Registre sua Samsung account primeiro no aparelho móvel conectado para usar este 
aplicativo.



Aplicativos

75

Configurações

Introdução
Defina as configurações para funções e aplicativos. Você pode tornar seu Gear mais 
personalizável definindo várias opções de configuração.

Toque em  (Config.) na Tela de aplicativos.

Visores e estilos
Personalize a aparência do relógio e a tela de aplicativos.

Na Tela de configurações, toque em Mostr. relógio e estilos.

• 	Aparência do relógio: selecione um tipo de relógio. Você também pode selecionar itens 
para exibir no relógio e baixar diferentes aparências na Galaxy Apps.

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

A função Relógio sempre ligado funciona somente enquanto você estiver vestindo o 
Gear.

• 	Ord. vis. relógio: selecione como ordenar os visores

	– Mais recen. prim.: define os visores recentemente usados para aparecer primeiro.

	– Personalizado: ordena os visores de acordo com a sua preferência.

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

• 	Indicador de status: define os indicadores de status para exibir na Tela do relógio.

• 	Estilo do plano de fundo: altera o papel de parede.

• 	Fonte: altera o tipo e o tamanho da fonte.

Vibração
Altera as configurações para vibração.

Na tela de configurações, toque em Vibração.

• 	Intensidade da vibração: ajusta a intensidade da vibração de notificação.

• 	Vibração longa: define o Gear para vibrar por mais tempo para chamadas recebidas e 
notificações.

• 	Vibração do toque: define um padrão de vibração para chamadas recebidas.
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Essa opção não é exibida quando o Gear é utilizado sem estar conectado a um 
aparelho móvel.

• 	Vibração da notificação: define um padrão de vibração para notificações.

Aparelho
Altere as configurações de interação do Gear.

Na tela de configurações, toque em Aparelho.

• 	Press. duas vezes Tecla Início: selecione uma ação para executar ao pressionar o botão 
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.

• 	Ativação da coroa: define o Gear para ativar a tela quando você gira a coroa giratória.

• 	Modo Bloq. água: ativa o modo bloqueio de água antes de entrar na água.  
O touchscreen e as funções de gesto de ativação e relógio sempre ativo serão 
desativadas.

• 	Sensib. ao toque: define o Gear para permitir o uso do touchscreen com luvas.

• 	Não perturbar: define o Gear para não vibrar ao receber chamadas ou notificações, 
exceto alarmes.

• 	Editar configurações rápidas: define o controle de configurações rápidas no painel de 
controle do Gear.

Exibição
Altere as configurações da tela.
Na tela de configurações, toque em Exibição.
• 	Brilho: ajusta o brilho da tela.
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• 	Brilho baixo automático: define o Gear para ajustar o brilho automaticamente 
dependendo da iluminação do ambiente.

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

Conexões

Bluetooth
Conecte a um aparelho móvel via Bluetooth. Você também pode conectar a um fone de 
ouvido Bluetooth no Gear e ouvir música.

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

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

• 	Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados 
pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

• 	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 pelas repercussões 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.

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

Esta função está disponível quando o Gear não estiver conectado ao aparelho móvel via 
Bluetooth.

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Wi-Fi.

2 Toque em Wi-Fi e selecione Automático ou Sempre ligado para conectar a uma rede 
Wi-Fi.

Se você selecionar Automático, a rede Wi-Fi será desconectada automaticamente 
quando o seu Gear estiver conectado ao aparelho móvel via Bluetooth. Se você 
selecionar Sempre desligado, você pode usar seu Gear depois de conectá-lo no seu 
aparelho móvel via Bluetooth ao invés de usar uma rede Wi-Fi.
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Ao selecionar a opção Sempre ligado, a bateria esgotará mais rapidamente que o 
normal.

3 Toque em Redes Wi-Fi e 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 a rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. 
Para evitar que o Gear se conecte a uma rede automaticamente, selecione 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 de seu roteador.

• 	Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando ela não estiver em uso.

NFC
O Gear permite que você faça pagamentos e compre passagens e ingressos ao baixar os 
aplicativos necessários.

Na tela de configurações, toque em Conexões → NFC.

O Gear contém uma antena NFC integrada. Manuseie o Gear com cuidado para evitar 
danos na antena NFC.

• 	NFC: ativa a função NFC para associar o seu Gear ao seu cartão de crédito ou de débito.

• 	Pagar com toque: define um aplicativo de pagamento padrão para pagamentos 
efetuados no aparelho móvel.

Essa função pode não estar disponível dependendo do seu país ou da operadora de 
serviços.

Efetuar pagamentos com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o 
serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua 
operadora.

1 Na Tela de aplicativos, toque em Conexões → NFC → NFC para ativá-lo.

2 Toque na área da antena NFC no topo da tela do Gear com o leitor de cartão NFC.

Para definir um aplicativo de pagamento padrão, abra a tela de configurações e toque em 
Conexões → NFC → Pague com toque e depois selecione um aplicativo.
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A lista de serviços de pagamento pode não incluir todos os aplicativos de pagamento 
disponíveis.

Antena NFC

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

Na Tela de aplicativos, toque em Conexões → Alertas para ativá-lo.

Essa opção não é exibida quando o Gear é utilizado sem estar conectado a um 
aparelho móvel.

Modo offline
Esse modo desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar somente 
serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Modo offline.

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado durante a decolagem e o pouso. 
Após a decolagem, você poderá usar o aparelho em Modo voo se isso for permitido 
pela tripulação.

Localização
Define o Gear para permitir que aplicativos utilizem informações de sua localização atual.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Localização.

Toque em Localização para ativá-lo e selecione um método para coletar seus dados de 
localização.
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Configurações de aplicativo

Ordenar dos apps
Selecione como ordenar os aplicativos na Tela de aplicativos.

Na Tela de configurações, toque em Configur. do aplicativo → Ordem dos apps.

• 	Mais recen. prim.: define os aplicativos usados recentemente para aparecer primeiro.

• 	Personalizado: ordena os aplicativos de acordo com as suas preferências.

Aplicativos que abrem automaticamente
Defina um aplicativo para abrir ao girar a coroa giratória sem tocar no aplicativo. Quando o ícone 
indicador da coroa giratória pairar sobre um aplicativo, o aplicativo abrirá automaticamente.

Na Tela de configurações, toque em Configur. do aplicativo → Abrir apps auto.

Chamadas
Mude as configurações da função da chamada.

Na Tela de aplicativos, toque em Configur. de aplicativo → Chamada.

• 	Resp. por voz: define o Gear para atender ou rejeitar chamadas com comandos de voz.

Essa opção não é exibida quando o Gear é utilizado sem estar conectado a um 
aparelho móvel.

Mensagens
Mude as configurações da função da chamada.

Na Tela de aplicativos, toque em Configur. de aplicativo → Mensagens.

• 	Enviar como áudio: define o Gear para enviar uma mensagem de voz como um arquivo 
de áudio.

Essa opção não é exibida quando o Gear é utilizado sem estar conectado a um 
aparelho móvel.
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Segurança

Bloqueio do Gear
Altere as configurações para a segurança do Gear. Quando essa função for utilizada, o Gear 
pode ser bloqueado automaticamente quando não se mover por um perído de tempo.
Na tela de configurações, toque em Segurança → Bloq. do Gear.
• 	Tipo: seleciona o método de bloqueio do Gear.
• 	Ajuda: veja informações sobre bloqueio do Gear.

Serviço de atualização de segurança
Você pode atualizar a política de segurança manualmente ou automaticamente.

Na Tela de configurações, toque em Segurança → Serviço de atualização de segurança.

• 	Procurar atualizações: atualiza as políticas de segurança do Gear manualmente.

• 	Atualização automática: atualiza as políticas de segurança do Gear automaticamente.

• 	Baixar atualizações: define o Gear para atualizar as políticas de segurança 
automaticamente quando conectado a rede Wi-Fi ou a uma rede móvel.

Ao utilizar o Gear sem conectar com um aparelho móvel, as políticas de segurança 
podem ser atualizadas somente quando o Gear estiver conectado em uma rede Wi-Fi.

Conta e backup
Entre em sua Samsung account e faça o backup dos dados do seu Gear na Samsung Cloud ou 
restaure os dados do Gear salvos na sua Samsung account no seu Gear.

Na tela de Configurações, toque em Conta e backup.

• 	Samsung account: insira a sua Samsung account e o seu log in.

• 	Backup e restauração: faça o backup dos dados salvos no seu Gear para a Samsung 
Cloud ou restaure os dados salvos na Samsung Cloud em seu Gear.

Esta função será exibida somente quando utilizar o Gear sem conectá-lo á um 
aparelho móvel.
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Gerenciamento geral

Entrada
Altere as configurações de entrada de texto.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Entrada.

• 	Teclado padrão: verifica o teclado padrão para inserir os caracteres.

• 	Configurações do teclado: define as configurações do teclado Samsung.

Leitura de texto
Mude as configurações da função texto para voz como os idiomas, a velocidade e muito mais.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Leitura de texto.

• 	Idioma: selecione um idioma para usar.

• 	Velocidade da fala: define a velocidade da leitura.

• 	Ler notificações: define o Gear para ler as notificações recebidas em seu Gear.

• 	Verificar atualizações: atualiza os idiomas suportados.

Data e hora
Você pode definir a data e a hora manualmente.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Data e hora.

• 	Definir data: define a data manualmente.

• 	Definir hora: define a hora manualmente.

• 	Sel. fuso hor.: seleciona o fuso horário automaticamente.

• 	Usar formato de 24 horas: exibe o tempo no formato 24 horas.

As opções Data e hora ficam disponíveis somente quando o seu Gear não estiver 
conectado ao aparelho móvel.

Idioma
Selecione um idioma para usar em seu Gear.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Idioma. 

A opção Idioma fica disponível somente quando o seu Gear não está conectado ao 
seu aparelho móvel.
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Restaurar o Gear
Exclua todos os dados do seu Gear.
Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Reinic. Gear. 

Atualizar o software do Gear
Atualize o Gear com o último software.
Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Atualiz. software do Gear. 

A opção Atualiz. software do Gear fica disponível somente quando o seu Gear não 
está conectado ao seu aparelho móvel.

Gerenciamento da bateria
Selecione o modo da bateria do Gear. Você pode reduzir o consumo da bateria com alguns 
modos de bateria.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento da bateria.
• 	Padrão: selecione quando usar seu Gear normalmente. Você pode usar todas as funções 

do Gear.
• 	Economia de energia: selecione ao ativar o modo de economia de energia. Exibe as 

cores da tela em tons de cinza e restringe algumas funções para reduzir o consumo da 
bateria.

• 	Só relógio: somente o relógio é exibido na tela e todas as outras funções são desativadas 
para reduzir o consumo da bateria. Pressiona o botão Início para ver o relógio. Mantenha 
pressionado o botão Início para desativar o modo Somente relógio.

Sobre o Gear
Exibe as informações do Gear.
Na tela de configurações, toque em Sobre o Gear.
• 	Informações do aparelho: acessa informações do Gear.
• 	Núm. modelo: verifica o número do modelo do seu Gear.
• 	Armazenamento: verifica o espaço de armazenamento disponível.
• 	Informações do software: verifica a versão do software do Gear e o status de segurança.
• 	Informações da bateria: verifica a voltagem e a capacidade da bateria.
• 	Licenças cód. aberto: exibe o guia para verificar a licença de código aberto do Gear.

• 	Diagnóstico de relatório e informações de uso: define o Gear para enviar 
automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.

• 	Depuração: ativa ou desativa o modo de depuração USB ao desenvolver aplicativos 
para o Gear.
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Conectar a um novo aparelho móvel
Conecte seu Gear a um novo aparelho móvel. O Gear pode conectar a outro aparelho móvel 
depois de executar uma leve restauração para excluir dados exceto arquivos de mídia e dados 
pessoais.

Na tela de Configurações, toque em Conectar ao novo telefone.

Essa função fica disponível somente apenas quando o Gear está conectado a um 
aparelho móvel.

Conectar ao telefone
Conecte a um aparelho móvel enquanto estiver utilizando somente o Gear. Você pode 
selecionar se quer restaurar os dados do Gear que estão salvos no aparelho móvel.

Na tela de Configurações, toque em Conectar ao telefone → PRÓXIMO.

• 	  : conecta o seu Gear a um aparelho móvel e sincroniza seus dados médicos, 
definições de configuração e informações de contato salvos no Gear.

• 	  : conecta o seu Gear a um aparelho móvel depois restaurar todos os dados salvos no 
Gear.

Essa função fica disponível somente quando o seu Gear não está conectado ao seu 
aparelho móvel.
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Samsung Gear

Introdução
Para conectar seu Gear a outro celular, você deve instalar o aplicativo Samsung Gear no 
outro celular. Você pode verificar o status do Gear e baixar diferentes aparências de relógio 
recomendados e aplicativos. Você também pode personalizar as várias configurações do seu 
Gear como suas configurações de notificação.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel.

Algumas funções poderão estar indisponíveis dependendo do tipo de aparelho 
móvel conectado.

Acessa opções 
adicionais

Define as 
configurações 
do seu Gear

INFORMAÇÃO CONFIGUR.

Status do Gear

Visores do 
relógio e 

aplicativos 
sugeridos / 

Samsung 
Health
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Toque em  para usar as seguintes opções:

• 	Desconectar: desconecta seu Gear do aparelho móvel conectado atualmente.

• 	Conectar novo Gear: desconecta seu Gear do aparelho móvel conectado atualmente 
e conecta a um novo Gear. Toque em PESQUISAR para encontrar um novo Gear. Para 
reconectar a um Gear conectado anteriormente, selecione um na lista de Dispositivos 
pareados.

• 	Manual do usuário: veja o manual do usuário para aprender como usar o seu Gear.

• 	Entre em contato conosco: Samsung Members oferece serviços de suporte para 
consumidores, tais como diagnóstico do problema do aparelho e permite que usuários 
enviem dúvidas e relatórios de erros. Também é possível compartilhar informações 
através da comunidade Galaxy ou ver as últimas notícias e dicas Galaxy. O Samsung 
Members poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto você utiliza o 
aparelho.

Essa função pode não estar disponível dependendo do seu país, da operadora de 
serviços ou o modelo não suporta o aplicativo Samsung Members.

INFORMAÇÃO
Você pode verificar o status do Gear e baixar diferentes aparências de relógio recomendados 
e aplicativos.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em INFORMAÇÃO.

SOBRE O GEAR
Oferece uma visão geral do status da bateria, armazenamento e memória RAM de seu Gear.

Selecione um item para visualizar seus detalhes.

MOSTRADORES DE RELÓGIO SUGERIDOS
Você pode baixar diferentes visores do relógio na loja Galaxy Apps.

Selecione um para baixá-lo. Para ver mais visores do relógio, toque em EXIB. + MOST. DE 
RELÓGIO.

APLICATIVOS SUGERIDOS
Você pode baixar aplicativos sugeridos na loja Galaxy Apps.

Selecione um aplicativo para baixá-lo. Para ver mais aplicativos, toque em EXIBIR MAIS 
APLICATIVOS.
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SAÚDE
Veja os dados do Samsung Health salvos, tais como, a contagem de passos ou a sua 
frequência cardíaca.

Toque em ABRIR SAMSUNG HEALTH.

CONFIGURAÇÕES

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

Abra o Samsung Gear em seu aparelho, toque em CONFIGUR. → Aparência do relógio e 
selecione o tipo de relógio desejado. O visor de relógio selecionado será aplicado na Tela do 
relógio.

Toque em PERSONALIZAR para mudar o plano de fundo e definir os itens para exibir no visor 
do relógio.

Notificações
Altera as configurações da função de notificação. Fique em dia com uma variedade de 
eventos, como: novas mensagens, recebidas no celular conectado.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel, toque em CONFIGUR. → Notificações, 
deslize o seletor DESLIGADO para ativá-lo e depois ative os itens.

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

• 	Exibir só enquanto usar o Gear: define o Gear para exibir notificações somente 
enquanto você estiver vestindo-o.

• 	Exibir ao usar o telefone: define o Gear para exibir notificações enquanto você usa seu 
aparelho móvel.

• 	Ativar tela: define 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 amarelo na Tela do 
relógio para alertá-lo de notificações que você não tenha visto.

• 	Transmissão inteligente: define o celular para exibir informações de notificação que são 
exibidas no Gear quando você pegar o celular.
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• 	A função smart relay está disponível apenas quando a tela do Gear está ativa.

• 	Alguns aparelhos móveis não suportam a função smart relay.

• 	O aparelho móvel deve ser desbloqueado primeiro para ver detalhes quando a 
tela estiver bloqueada.

Aplicativos
Personalize a Tela de aplicativos do Gear. Você pode selecionar e reorganizar aplicativos.
Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Aplicativos.

Desinstalar aplicações
Toque em  → Desinstalar e toque em  ao lado do aplicativo que deseja remover do Gear.

Reorganizar aplicativos

1 Toque em  → Reordenar e toque em Personalizar. 

2 Toque em  ao lado do aplicativo e arraste-o para cima ou para baixo para outra posição.

Transferir conteúdo para o Gear
Transfira arquivos de áudio ou imagens do seu aparelho para o seu Gear manualmente ou 
automaticamente.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Transferir 
conteúdo para o Gear.

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

• 	Sincronização automática: define o aparelho para sincronizar arquivos de áudio 
adicionados recentemente com o Gear enquanto ele estiver carregando e quando ele 
tiver mais de 15 % de energia da bateria restante.

Quando o Gear não tiver espaço suficiente na memória, ele excluirá arquivos 
que você não tenha marcado como preferidos na ordem dos arquivos de música 
adicionados primeiro.

• 	Listas de reprodução para sincronizar: selecione uma lista de reprodução para 
sincronizar com o Gear.

Listas de reprodução para sincronizar fica disponível somente quando o aplicativo 
Samsung Music está instalado em seu aparelho móvel e ela será ativada ao habilitar a 
função Sincronização automática. 

• 	Selecionar fotos: selecione as imagens e envie-as manualmente do aparelho móvel 
para o Gear.



Samsung Gear

89

• 	Sincronização automática: define o aparelho para sincronizar imagens adicionadas 
recentemente com o Gear enquanto o Gear estiver carregando e quando ele tiver mais 
de 15 % de energia da bateria restante.

• 	Álbuns para sincronizar: selecione um álbum de imagens para sincronizar com o Gear.

Enviar mensagens SOS
Define o aparelho para enviar mensagens de emergência ao pressionar o botão Início três 
vezes no Gear.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel, toque em CONFIGUR. → Enviar pedidos SOS 
a deslize o seletor para ativá-lo. Consulte Mensagens SOS para saber mais.

Encontrar meu Gear
Controle seu Gear remotamente quando ele for perdido.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Buscar meu Gear.

Registre sua Samsung account primeiro no aparelho móvel conectado para utilizar 
esta função.

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

• 	Controlar remotamente:

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

	– Bloquear Gear: bloqueia o Gear remotamente para prevenir acessos não autorizados. 
Essa função pode ser utilizada quando seu aparelho móvel está conectado ao seu 
Gear via Bluetooth ou uma conexão remota. Quando seu Gear está bloqueado, 
conecte seu aparelho móvel ao Gear via Bluetooth. O bloqueio será desativado 
automaticamente.

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

Conexão do Gear
Personalize as configurações da conexão sem fio do seu Gear.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel, toque em CONFIGUR. → Conexão do Gear e 
deslize o seletor DESLIGADO para ativá-lo.
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• 	Conexão remota: define o Gear para conectar remotamente ao aparelho móvel quando 
uma conexão Bluetooth entre os aparelhos não estiver disponível.

Registre sua Samsung account primeiro no aparelho móvel conectado para utilizar 
esta função.

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

Mensagens rápidas
Edite modelos de texto utilizados para responder mensagens ou rejeitar chamadas.

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Mensagens 
rápidas.

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

3 Selecione um modelo para editar.

Para adicionar mais modelos, toque em .

4 Edite o modelo e toque em SALVAR.

Samsung Health
Veja os dados salvos no aplicativo Samsung Health.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Samsung Health.

Samsung Gear Apps
Compre e baixe aplicativos ou visores de relógio que foram desenvolvidos para o Gear no 
aplicativo Galaxy Apps.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Samsung Galaxy 
Apps.

Pesquise por categoria e selecione um aplicativo e visor de relógio para baixar.

Sobre o Gear
Veja o status do seu Gear, faça backup, restaure dados ou atualize o software do Gear.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Sobre o Gear.

• 	Bateria: verifica a energia restante da bateria e o tempo disponível para utilizar o Gear.
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O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria 
acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e 
das condições de operação.

• 	Armazenamento: verifica o status da memória disponível e da memória utilizada. Para 
excluir arquivos residuais como cache, toque em LIMPAR AGORA.

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

• 	RAM: verifica o status da memória utilizada e da memória RAM utilizada. Para aumentar a 
velocidade de seu aparelho reduzindo a quantidade de memória RAM que está usando, 
marque todos os aplicativos na lista e toque em LIMPAR AGORA.

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

• 	Fazer backup e restaurar: faz cópia de segurança dos dados do Gear no aplicativo 
Samsung Gear ou restaura a cópia dos dados.

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

• 	Fontes desconhecidas: define o Gear para permitir instalações de aplicativos de fontes 
desconhecidas.

• 	Informações de marketing: define para receber informações de marketing Samsung 
como ofertas especiais, benefícios de associados e informativos.

• 	Samsung account: exibe as informações da Samsung account.

• 	Nome do dispositivo: muda o nome do Gear.

Atualizar software através do aplicativo Samsung Gear
O Gear pode ser atualizado diretamente com o último software através do serviço Firmware 
over-the-air (FOTA).

1 Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel.

2 Toque em CONFIGUR. → Sobre o Gear → Atualização do software do Gear → Baixar 
atualizações manualmente.

3 Toque em DOWNLOAD e instale a versão mais recente do software no seu aparelho 
móvel.

4 Leia as informações na tela e toque em INSTALAR AGORA. 
O Gear copiará o software atualizado de seu aparelho móvel e reiniciará.
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Para verificar atualizações automaticamente e baixá-las, toque em Baixar 
atualizações automatic. para ativá-lo. As atualizações serão baixadas somente 
quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

Cópia e restauração de dados
Mantenha as configurações do Gear e outras configurações do aplicativo e restaure 
posteriormente.

Para copiar os dados, abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. 
→ Sobre o Gear → Fazer backup e restaurar → Gerenciar o armazenamento na nuvem → 
FAZER BACKUP AGORA. Os dados serão salvos no Samsung Cloud.

• 	Músicas e imagens salvas no Gear não serão copiadas.

• 	Os dados do Samsung Health serão automaticamente salvos no aplicativo 
Samsung Health do aparelho móvel.

Para restaurar, inicie o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → 
Sobre o Gear → Fazer backup e restaurar → Restaurar → RESTAURAR AGORA. A cópia de 
dados mais atual será restaurada.

Sobre o Samsung Gear 360
Veja as informações do aplicativo Samsung Gear.

Abra o Samsung Gear em seu aparelho móvel e toque em CONFIGUR. → Sobre o apl. 
Samsung Gear.
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Solução de problemas

Introdução
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 touchscreen responde lentamente ou indevidamente
• 	Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touchscreen, o 

touchscreen poderá não funcionar corretamente.

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

• 	O touchscreen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas 
ou à água.

• 	Reinicie seu Gear para limpar erros temporários de software.

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

• 	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 aparelho
Se o seu Gear travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos 
ou reiniciar o aparelho.

Forçar reinício
Se o seu Gear estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar pressionada por mais 
de 7 segundos para reinicializar.
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Restaurar o telefone
Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão 
de fábrica.

Na Tela de aplicativos, toque em  (Config.) → Gerenciamento Geral → Reinic. Gear. 
Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer uma cópia de 
segurança de todos os dados importantes armazenados no Gear.

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

• 	Reinicie o Gear e tente novamente.

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

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

• 	Certifique-se que a última versão do aplicativo Samsung Gear esteja instalado no 
celular.

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

• 	Reinicie ambos os aparelhos e abra o Samsung Gear no aparelho móvel novamente.

As chamadas recebidas não são conectadas
• 	Certifique-se que seu Gear esteja conectado a um aparelho móvel via Bluetooth. Se seu 

Gear está conectado no seu aparelho móvel remotamente, você não poderá receber 
chamadas.

• 	Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número da 
chamada recebida no aparelho móvel conectado.

• 	Verifique se o modo não perturbe está ativado. Se ele estiver ativado, o touchscreen não 
irá ligar durante as chamadas. Gire a coroa ou pressione o Botão início ou o Botão voltar 
para ligar a tela e verificar a chamada.
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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 que colocou o Gear na base carregadora e conecte a base 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 a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil 

pode reduzir.

• 	O consumo da bateria aumenta ao utilizar alguns aplicativos.

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

Seu Gear se apresenta quente ao tocá-lo
Ao utilizar aplicativos 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 por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se o aparelho 
continuar a superaquecer, contate a Central de atendimento Samsung.

A informação do Alti-barômetro está errada
• 	Depois de calibrar o altímetro, o valor do altímetro ficará impreciso depois de um período 

de tempo. Para medir a altitude precisa, toque em  frequentemente para calibrar o valor 
do altímetro.

• 	A altitude medida pode não ser precisa se a água (chuveiro e atividades aquáticas) ou 
materiais estranhos entrarem no sensor de pressão atmosférica. Se houver qualquer 
tipo de detergente ou sabão, suor ou gotas no Gear, enxágue-o com água limpa e seque 
completamente o sensor de pressão atmosférica antes de utilizá-lo.

Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual
O Gear usa as suas informações de localização do aparelho móvel. Sinais GPS podem ser 
obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou a rede Wi-Fi 
para encontrar sua localização atual.
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Os dados armazenados no Gear foram perdidos
Faça sempre uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no Gear 
através do aplicativo Samsung Gear. 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 Gear.



Direitos autorais
Direitos autorais © 2017 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de 
qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, 
gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a 
prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas
• 	SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.

• 	Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

• 	Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são 
marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

• 	Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus 
respectivos proprietários.


	Primeiros Passos
	Sobre o Gear Sport
	Leia-me primeiro
	Visão geral do aparelho
	Conteúdo desta embalagem
	Gear
	Base carregadora sem fio

	Bateria
	Carregar a bateria
	Dicas e precauções do carregamento da bateria
	Modo Economia de energia ativado

	Vestir o Gear
	Colocar o Gear
	Dicas e precauções da pulseira
	Substituir a pulseira

	Ligar ou desligar o Gear
	Conectar o Gear a um aparelho móvel
	Instalar o aplicativo Samsung Gear
	Conectando o Gear com um aparelho móvel via Bluetooth
	Conexão remota

	Usar o Gear sem um aparelho móvel

	Informações básicas
	Compreender a tela
	Composição da tela
	Ativar ou desativar a tela do Gear
	Alternar a tela
	Usar a coroa giratória
	Touchscreen
	Painel de controle rápido

	Relógio
	Tela do relógio
	Alterar a aparência do relógio
	Usar a função sempre ativo
	Modo somente relógio

	Notificações
	Painel de notificações
	Visualizar notificações
	Selecione aplicativos para receber notificações

	Inserir texto
	Introdução
	Usar a entrada de voz
	Usar emoticons
	Usar um modo de entrada manual ou o teclado

	GPS
	Mensagens SOS
	Buscar meu Gear

	Aplicativos
	Mensagens
	Telefone
	Introdução
	Receber chamadas
	Efetuar chamadas

	Contatos
	Samsung Pay
	Samsung Health
	Introdução
	Calorias queimadas
	Passos
	Andares
	Exercícios
	Frequência cardíaca
	Água
	Cafeína
	Together
	Registro 24 horas
	Configurações
	Informações adicionais

	Alti-Barômetro
	Music Player
	Introdução
	Reproduzir música
	Importar música
	Reproduzir música no Gear
	Reproduzir música de seu aparelho móvel
	Reproduzir música sem se conectar a um aparelho móvel

	Reminder
	Calendário
	S Voice
	Introdução
	Definir um comando de ativação
	Usar o S Voice
	Definir o idioma

	Clima
	Alarme
	Relógio mundial
	Importar e exportar imagens
	Ver imagens
	Apagar imagens

	News Briefing
	Buscar Meu telefone
	E-mail
	Controle de PPT
	Introdução
	Conectar o Gear ao computador via Bluetooth
	Definir funções de alarme

	Galaxy Apps
	Configurações
	Introdução
	Visores e estilos
	Vibração
	Aparelho
	Exibição
	Conexões
	Configurações de aplicativo
	Conta e backup
	Gerenciamento geral
	Gerenciamento da bateria
	Sobre o Gear
	Conectar a um novo aparelho móvel
	Conectar ao telefone


	Samsung Gear
	Introdução
	INFORMAÇÃO
	CONFIGURAÇÕES
	Visores do relógio
	Notificações
	Aplicativos
	Transferir conteúdo para o Gear
	Enviar mensagens SOS
	Encontrar meu Gear
	Conexão do Gear
	Mensagens rápidas
	Samsung Health
	Samsung Gear Apps
	Sobre o Gear
	Sobre o Samsung Gear 360


	Solução de problemas
	Introdução


