
Manual de instruções 

1. Aviso de segurança 

 O relógio deve ser carregado pelo menos duas horas antes da primeira utilização. 

Código de segurança 

O código predefinido é 1122. Este código impede que outras pessoas utilizem o relógio sem a sua 

permissão. 

Mude o código predefinido para proteger as suas informações pessoais. 

2. Informação do produto 

2.1. Informação adicional 

Botão de alimentação: prima continuamente para ligar/desligar o relógio. Prima brevemente para 

voltar a colocar o relógio no modo de espera ou para voltar ao menu principal. 

Entrada USB: carregamento/transferência de dados. 

Ecrã tátil: cada função do menu (principal) é apresentada no ecrã. 

2.2. Instruções básicas de utilização 

Pode mudar para a página seguinte, deslizando o dedo no ecrã para a esquerda e, em seguida, voltar 

à página anterior, deslizando para a direita. Se o movimento de deslize for muito pequeno ou curto, 

será compreendido como um clique/confirmação. 

2.3. Horas (a imagem é representativa) 

 

Configurar as horas 

Modo 1: Ligue o relógio e, em seguida, procure as configurações da hora. Pode configurar uma 

apresentação diferente, conforme pretender. 

Modo 2: Ligue o relógio. Menu principal: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper 

display (configurações-configurações do telemóvel-ecrã do menu de espera-ecrã do papel de 

parede). 

3. Guia de início rápido 

3.1. Transferir o software Sync 



Digitalize o código QR e transfira uma aplicação compatível com seu telemóvel Android. A presente 

aplicação destina-se apenas à sincronização entre o seu relógio e o telemóvel.  

Se já transferiu a aplicação, verifique a versão que possui e utilize a versão mais recente para tirar 

partido de todas as funcionalidades do relógio. 

Atualize a aplicação sempre que existirem atualizações disponíveis. 

3.2. Instalar e utilizar o software Sync 

Configurar a aplicação Android: 

Instale a aplicação Android no seu smartphone. 

Settings (Configurações) - Accessibility (Acessibilidade) e ativar BT alerts (alertas BT) -> BT 

Notification (Notificação BT) (se o seu telemóvel apresentar um aviso, aceite-o), a aplicação é 

executada em segundo plano e é automaticamente sincronizada: 

 

Toque em notificações Bluetooth, selecione Aplicações pessoais (Personal) ou do sistema (System) 

em aplicações de notificação. Isto inclui SMS, chamadas recebidas e pesquisas efetuadas a partir do 

relógio. 

Aviso: não desative as notificações por Bluetooth, uma vez que o relógio e o telefone não estarão 

sincronizados. 

3.3. Conetividade e sincronização Bluetooth 

3.3.1. Através do telemóvel 

Aceda a Configurações (Settings), ative o Bluetooth e pesquise dispositivos (Search for devices). 

Quando encontrar o relógio, estabeleça a ligação. Quando confirmar a ligação no telemóvel, os 

dispositivos serão associados. 

Confirme, se lhe for solicitado que sincronize a agenda. Adicionalmente, se deixar de pretender 

receber notificações com esta questão, escolha não ser lembrado novamente. 

Aviso: 

A sincronização demora entre 2 a 5 minutos e o dispositivo irá alertá-lo. 

3.3.2. Através do relógio 



Aceda ao marcador BT no relógio e selecione «Search devices» (Pesquisar dispositivos) para procurar 

o seu smartphone. Siga o restante procedimento indicado no ponto 3.3.1. 

3.4. Funções básicas 

3.4.1. Mensagens 

Sincronize o seu telemóvel e relógio para receber mensagens. 

3.4.2. Bluetooth 

Ligue ou desligue. 

3.4.3. Registo de chamadas 

Quando se liga ao seu telemóvel via Bluetooth, pode verificar o registo de chamadas. São 

apresentadas todas as chamadas recebidas, efetuadas e perdidas. Se selecionar uma chamada 

específica, poderá verificar a data, a hora e o número de telefone, mas só poderá efetuar chamadas a 

partir do telemóvel. 

3.4.4. Marcador BT 

Ligação de dispositivos inteligentes ao relógio. 

3.4.5. Lembrete remoto 

Se receber uma mensagem de texto ou uma mensagem de uma aplicação, será alertado no relógio. 

3.4.6. Câmeras remotas 

Com o relógio, também pode controlar a câmera do telemóvel. 

3.4.7. Função antiperda 

Pode utilizar o seu relógio para encontrar o seu telemóvel ou vice-versa. 

3.4.8. Definições 

Aviso: pode definir o tema do relógio e apresentá-lo nas definições do telefone (o código de 

segurança é 1122). 

3.4.9. Pedómetro 

É um excelente acessório que lhe oferece informações sobre o quanto se movimenta. Apresenta o 

número de passos, distância, velocidade, etc. Se pretender que o pedómetro seja executado em 

segundo plano, pode voltar ao menu principal, premindo o botão de alimentação. 

3.4.10. Medir a qualidade do sono 

Apresenta a qualidade do sono em comparação com as fases do sono medidas. 

3.4.11. Lembrete sedentário 



Pode definir o tempo após o qual o relógio lhe lembra de que chegou o momento de se mover, por 

exemplo, após uma hora de descanso. 

3.4.12. Atualização 

Contacte o fabricante, o qual lhe enviará links para atualizar o relógio. 

3.4.13. Alarme 

3.4.14. Calendário 

3.4.15. Calculadora 

3.4.16. Perfis 

3.4.17. Gestor de arquivos 

3.4.18. Leitor de áudio 

Pode reproduzir música a partir do seu telemóvel, se uma ligação Bluetooth estive estabelecida. 

3.4.19. Câmera 

3.4.20. Fotografias 

3.4.21. Gravador 

3.4.22. QQ: é necessário um cartão SIM com ligação à Internet. 

3.4.23. Browser 

É necessário inserir um cartão SIM para aceder à Internet. 

4. Avisos 

Escolha o tema que pretende: Menu principal, Theme settings (Configurações do tema). 

4.1. Deve carregar a bateria durante 1 a 2 horas. 

4.2. Utilize o cabo fornecido para o carregamento. 

4.3. Quando o relógio e o telefone se encontram a uma distância superior a 10 metros, a ligação 

Bluetooth é perdida e a função antiperda é ativada. Quando se liga novamente via 

Bluetooth, pode encontrar um dispositivo perdido. 

4.4.  Se o Bluetooth se desligar, volte a ligá-o. Também pode ativar a sincronização da agenda 

para que possa controlar o registo de chamadas. 

4.5.  Durante a reprodução de música, algumas faixas apresentarão o título, mas outras não. 

Isto é normal. 

5. Problemas comuns 



Tente resolver o problema com estas instruções. Se não for possível, contacte o seu revendedor. 

5.1. O dispositivo não liga 

Está a premir brevemente o botão de alimentação. Prima continuamente durante mais do que 3 

segundos. 

Se a bateria estiver fraca, carregue-a. 

5.2. Desativação automática 

A bateria está descarregada, carregue o dispositivo. 

5.3. Tempo de espera muito curto 

Carregue totalmente o relógio (pelo menos durante duas horas). 

Se estiver a utilizar um cartão SIM e se o sinal estiver fraco, a bateria será descarregada mais 

rapidamente. 

5.4. Não é possível carregar 

A vida da bateria deteriora-se após um certo período de tempo. 

Tente carregar com outro cabo de carregamento. 

Confirme que o cabo se encaixa devidamente na porta USB. 

5.5. Numa chamada recebida, o nome do autor da chamada não é apresentado 

Não sincronizou a sua agenda com o relógio. 

5.6. Áudio de má qualidade  

O relógio e o telemóvel estão muito afastados, portanto a rede é fraca. 

A rede no seu telemóvel também pode ser fraca. Procure um lugar com mais rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


