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Informações de segurança
Antes de ligar seu produto, revise as informações básicas de segurança fornecidas aqui.

Segurança geral e manuseio
Quando estiver utilizando seu produto, fique atento às diretrizes de senso comum.
Seu ambiente
• Temperaturas seguras de operação. Use e guarde seu produto em ambientes
com temperaturas entre 0°C/32°F e 40°C/104°F. Expor seu produto à temperaturas
extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, defeitos ou até explosão.
• Enquanto dirige. Quando estiver dirigindo um carro, dirigir é a sua primeira e
principal responsabilidade. Usar um celular ou um acessório para uma ligação ou
outras aplicações enquanto dirige pode causar uma distração. Mantenha os olhos
na estrada.
• Próximo a explosivos. Não utilize em áreas onde faíscas do produto possam
causar um incêndio ou uma explosão.
• Em aviões. Observe todas as regras e instruções do uso de dispositivos eletrônicos.
A maioria das companhias aéreas permitem o uso de eletrônicos apenas durante o
vôo, e não durante a decolagem e pouso do avião. Existem três tipos de dispositivos
padrões de segurança em um aeroporto: Máquinas de raio-X (utilizada em itens que
são colocados em uma esteira rolante, detectores magnéticos (usado em pessoas
que passam por ele durante a verificação de segurança), e detectores magnéticos
portáteis (usados em pessoas ou itens individuais). Você pode passar seu produto
por uma máquina de raio-X. Mas não passe por detectores magnéticos ou exponha
aos detectores magnéticos portáteis.
• Sempre siga qualquer outra norma especial de uma determinada área. Desligue seu
dispositivo em áreas onde é proibida a utilização ou quando puder causar qualquer
interferência ou perigo.
• Mudar a pulseira de seu produto para uma pulseira de metal pode causar problemas
de conexão via Bluetooth.
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Dicas de segurança
AVISO: O berço do carregador contém ímãs fortes que podem interferir com marcapassos, cartões de crédito, relógios, e outros objetos sensíveis à ímãs.
Para evitar danos ao seu produto e reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos,
explosões ou outros perigos, observe estas precauções:
• Utilize apenas com cabos, carregadores e outros acessórios aprovados pela LG.
• Não deixe cair, bater ou vibrar seu produto.
• Não pendure, torça, puxe, aqueça ou coloque coisas pesadas em cima do cabo de
alimentação para não danificá-lo.
• Este produto está equipado com um cabo USB para conectar a um computador
desktop ou um notebook ou ao seu carregador. Certifique-se de que seu
computador está devidamente aterrado antes de conectar seu produto a ele.
O cabo de alimentação de um computador desktop ou notebook possui um
equipamento de condução aterrado e um pino terra. O plugue deve estar plugado
em uma tomada apropriada que está propriamente instalada e aterrada de acordo
com todos os códigos e regulamentos locais.
• Não tente reparar, modificar ou remanufaturar o produto. Ele está equipado com
uma bateria interna recarregável, a qual deve ser substituída apenas pela LG ou
Serviço Autorizado da LG.
• Não abra, desmonte, esmague, pendure ou deforme, perfure ou retalhe o produto.
• Não insira objetos desconhecidos no produto.
• Não coloque o produto sobre um forno microondas ou dentro dele.
• Não exponha o produto ao fogo, explosões ou outros perigos.
• Limpe com um pano macio e úmido. Não use produtos químicos como: álcool,
benzina, solventes ou detergentes para limpar o seu produto.
• Descarte seu produto e a bateria separadamente do lixo doméstico comum, de
acordo com as regulações locais.
• Como muitos dos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o
funcionamento. O contato extremamente prolongado com a pele e a ausência de
ventilação adequada, podem resultar em queimaduras pequenas ou desconforto.
Portanto, tenha cuidado quando estiver usando o seu produto ou imediatamente
após o funcionamento do mesmo.
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Se você tiver algum problema usando o produto, por favor pare de usá-lo e
consulte um Serviço Autorizado da LG ou o Serviço de Atendimento ao Cliente.
Não mergulhe ou exponha o produto à água ou outros líquidos.

O Contador de passos, marcador de frequência cardíaca e outras funções
deste aparelho não se destinam a tratar ou diagnosticar qualquer condição
médica, e deve ser usado apenas para fins de lazer, bem-estar e fitness.
A leitura de frequência cardíacas pode ser afetada pelas condições de
medição e arredores. Certifique-se de que você esteja sentado e relaxado
antes de medir seus batimentos cardíacos.
Este produto é resistente à água e poeira de acordo com a Classificação
IP67, que testa a submersão em até um metro de água por até 30
minutos. Este produto não é à prova de choque. O produto deve estar
completamente fechado.
A leitura de batimentos cardíacos pode ser afetada pela condição da pele,
condições de medição e arredores.
Nunca olhe diretamente na luz do sensor de frequência cardíacas pois isso
pode danificar sua visão.
Se seu aparelho ficar quente, retire-o até que esfrie. A exposição da pele à
superfície quente por um longo período de tempo pode causar queimaduras
na pele.
O recurso da frequência cardíaca destina-se apenas a medir seu ritmo
cardíaco e não deve ser utilizado para quaisquer outros fins.

Avisos sobre a bateria
•
•

•

•
•
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Não desmonte, abra, esmague, pendure, deforme, perfure ou retalhe a bateria.
Não modifique ou remanufature, tente inserir objetos desconhecidos na bateria,
mergulhe-a ou exponha a água ou outros líquidos, ao fogo, explosões ou outros
perigos.
Certifique-se de que nenhum objeto pontiagudo como os dentes de um animal
tenham contato com a bateria. Isso pode causar incêndio.
Utilize a bateria apenas para o sistema que foi designada.
Use a bateria somente com o adaptador correto e aprovado pelas normas locais.
Informações de segurança

•

•
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•

•

•

•

O uso de uma bateria ou carregador inadequado pode causar incêndio, explosão,
vazamento ou outros riscos.
Não dê um curto-circuito na bateria ou permita que objetos metálicos condutores
tenha contato com os polos da bateria.
Substitua a bateria somente por uma bateria original LG. O uso de uma bateria
inadequada pode causar incêndio, explosão, vazamento ou outros riscos. A bateria
deve ser substituída somente pelo Serviço Autorizado da LG.
A utilização de baterias por crianças deve ser supervisionada.
Evite deixar o produto ou a bateria cair. Se o produto ou bateria cair, especialmente
em superfícies duras, e o usuário suspeitar de danos, levar direto ao centro de
serviços para uma inspeção.
O uso inadequado da bateria pode resultar em um incêndio, explosão ou outros
perigos.
Sempre desconecte o carregador da tomada após o carregamento total da bateria
de forma a economizar o consumo de energia.
Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

AVISO: Nota sobre a substituição da bateria
• Para a sua segurança, não remova a bateria incorporada ao produto. Se
você precisa substituir a bateria, leve seu produto a um Serviço Autorizado
LG mais próximo para assistência.
• A bateria de Íons de Lítio é composta por um elemento que pode causar
danos se em contato direto com a pele.
• A substituição da bateria por um profissional não qualificado pode causar
danos em seu equipamento.

Notas das propriedades de resistência à água

Este produto é resistente à água e poeira em conformidade com a classificação Ingress
Protection IP67*.
* A classificação IP67 significa que o produto manterá seu funcionamento se for
levemente submerso em um recipiente de água estável em temperatura ambiente por
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aproximadamente 30 minutos até a profundidade de 1 metro.
Evite expor o produto em ambientes com muito pó ou umidade. Não use o produto nos
seguintes ambientes:
SALT
SOAP

SALT
SALT

 ão mergulhar o produto em nenhum líquido químico (sabonete etc.) e
N
quaisquer outros, exceto água.
Não mergulhar o produto em água salgada (mares e oceanos).
SOAP

SOAP

Não utilizar o produto em saunas.
Não nade utilizando este produto.
SALT

Não utilize o produto embaixo d'água.
SOAP

SALT

SOAP

SALT
SOAP

•

•

•

•

•
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Não coloque o produto diretamente na areia (como em uma praia) ou lama.
Uma vez que o produto molhar, pode conter água nas lacunas da unidade
principal. Chacoalhe bem o produto para drenar a água.
Mesmo que a água tenha sido drenada, as partes interiores podem ainda estar
molhadas. Embora você ainda possa usar o produto, não coloque-o perto de
coisas que não podem ser molhadas. Tome cuidado para não molhar suas roupas,
bolsa ou conteúdos dentro da bolsa.
Drene a água se a ativação do comando de voz não funcionar apropriadamente
devido a água que permaneceu no microfone.
Não utilize o produto em lugares que possa ser pulverizado com água de alta
pressão (ex. perto de uma torneira ou um chuveiro) ou mergulhe na água por um
períodos de tempo muito longos, já que o produto não foi projetado para aguentar
alta pressão de água.
Este produto não é resistente a choques. Não deixe o produto cair ou submeta-o
a choques. Fazendo isso, poderá deformar ou causar danos à unidade principal
causando um vazamento de água.
Informações de segurança

Marca-passos e outros dispositivos médicos
Pessoas com marca-passos devem:
• SEMPRE manter o produto a uma distância maior de 15,5cm de seu aparelho
marca-passos quando o produto estiver LIGADO.
• Não carregar o produto no bolso da camisa à altura do peito.
• Usar o produto no pulso inverso ao marca-passos para minimizar uma potencial
interferência de RF (radiofrequência).
• DESLIGUE o produto imediatamente se houver qualquer indicação de que está
tendo muita interferência.
Se você usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte seu médico ou o
fabricante do seu dispositivo para determinar se ele está adequadamente blindado de
energia RF externa.  

Dicas para usar Bluetooth e Wi-Fi em seu relógio
•

•

•

•

•
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Ao conectar seu equipamento a outros dispositivos, certifique-se de que estejam
próximos para facilitar a conexão. Caso contrário, poderá ocorrer falha no
funcionamento ou ruídos no áudio dependendo do ambiente.  
Em um local aberto, o alcance de uma conexão Bluetooth é de aproximadamente
10m. Esta distância pode variar dependendo do ambiente.
Não deixe obstáculos entre seu equipamento e o dispositivo ao qual ele está
se conectando. O sinal de recepção e transmissão pode ser afetado pelo corpo
humano, paredes ou outros obstáculos. Utilize a comunicação sem fio sempre em
um ambiente aberto para obter o máximo possível de sinal.
Ao usar uma conexão Wi-Fi no relógio, ele poderá exibir notificações de seu
telefone ou tablet mesmo que a função Bluetooth esteja indisponível.
Seu relógio buscará a conexão Wi-Fi disponível mais próxima com base na lista de
redes registradas em seu telefone.

Informações de segurança

Dicas para a tela do relógio
•

•

Não exiba imagens sem movimento por longos períodos. Isso pode causar
manchas e borrões na tela do equipamento.
Aplicativos que exibem a mesma imagem por mais de 10 minutos não são
recomendados pois são potencialmente prejudiciais para a tela do equipamento e
este dano está coberto pela garantia.

Exposição à energia de radiofrequência

Este equipamento possui potência em um tempo médio de 6 (seis) minutos menor que
20 mW e potência de pico menor que 20W.
Informação sobre Código Fonte Aberto
Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL,
MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/.
Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão
disponíveis para download com o código fonte.
Adicionalmente ao código fonte, todas as licenças e termos de garantia e
direitos de propriedade estão disponíveis para download.
A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto para você em um
CD-ROM por um valor que cubra as despesas de produção (mídia, manuseio)
e envio de tal material mediante solicitação por e-mail para:
opensource@lge.com
Esta oferta é válida por 3 anos a partir da data de compra do produto.
Informação regulatória
1 Mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada até que uma lista de
aplicativos apareça.
2 Toque em Configurações > Sobre > Informação regulamentar para
acessar seu conteúdo.
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COMO ATUALIZAR SEU EQUIPAMENTO
O acesso ao último firmware divulgado, novas funções do software e
aprimoramentos pode ser obtido em:
1 Mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada até que uma lista de
aplicativos apareça.
2 Toque em Configurações > Sobre > Atualizações do sistema em seu
equipamento.

Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.
1) Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, tablets, pilhas, baterias
e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de
forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde
humana.
2) A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte
adequado de aparelhos celulares, tablets, baterias e pilhas.
3) Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta
em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG
Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva
ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões
Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades, somente de telefone
fixo).
4) Note que ao depositar seu aparelho na urna coletora, você estará doando a
LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de
retratação, os objetos descartados.
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ATENÇÃO
Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente
estiverem armazenados são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese
poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.
Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados
pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.
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Conhecendo o seu relógio
Visão Geral do relógio

Tecla Ligar/
Desligar

Nota: A tela de toque não deve entrar em contato com outros equipamentos
elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar problemas de funcionamento.

Tecla
Ligar/
Desligar
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Enquanto a tela estiver desligada:
• Mantenha-a pressionada por alguns segundos até que o logo LG
apareça.
Se a tela congelar:
• Mantenha-a pressionada por mais de 10 segundos para reiniciar o
relógio até que o logo LG apareça.
Com o equipamento em espera:
• Pressione uma vez rapidamente para ligar ou desligar a tela.
• Pressione duas vezes rapidamente para ativar ou desativar o Modo
Teatro.
• Pressione três vezes rapidamente para ativar a função de
Otimização do brilho.
Conhecendo o seu relógio

Conector de
recarga

Sensor de frequência
cardíaca

Atenção
Não feche ou empurre o orifício localizado na parte inferior do relógio com um
objeto pontiagudo pois isso pode danificar o relógio e causar problemas de
funcionamento.
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Carregando o relógio
Antes de usar o relógio pela primeira vez você deve carregar a bateria. Use a base de
carregamento inclusa na embalagem do produto para carregar a bateria.
Você também pode carregar a bateria do relógio usando um computador.
Simplesmente conecte o computador a uma base de carregamento usando o cabo USB
fornecido com o relógio.
Nota: Quando a carga da bateria estiver baixa, seu ícone aparecerá vazio na
tela do relógio. Se a bateria estiver completamente vazia, o relógio não poderá
ser ligado imediatamente após ser conectado ao carregador. Deixe que a
bateria carregue por alguns minutos para que você possa ligá-lo. Algumas
funções podem não estar disponíveis durante o carregamento da bateria.

C
 uidados para evitar a corrosão nos conectores de recarga da bateria
Expor o produto a umidade ou outros materiais durante o uso pode causar a
corrosão dos conectores de recarga e dificuldade para carregar a bateria. Para
evitar isso, limpe o produto com um pano seco antes de carregar.

1 Localize os conectores de recarga tanto no relógio como na base de carregamento.

Conectores de
recarga

Nota: A base de carregamento é projetada para ser usada exclusivamente
para este produto e não é compatível com outros equipamentos.
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2 Conecte o menor plugue do cabo USB no conector USB da base de carregamento.

3 Posicione o relógio na base de carregamento e certifique-se que os conectores de
recarga estejam alinhados entre o relógio e base.
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4 Conecte a base de carregamento a uma tomada. Se o relógio estiver desligado, ele
ligará automaticamente.
5 Uma vez que a bateria está totalmente carregada, desconecte o relógio da base.
Nota:
• A tela de toque pode não funcionar corretamente se a energia no relógio estiver
instável durante o carregamento.
• O relógio pode esquentar durante o carregamento da bateria. Isto é normal.
Caso a bateria esquente além do normal, desconecte a base de carregamento.

Modo de carregamento
Após a configuração inicial, você verá uma tela durante o processo de carregamento
conforme apresentada a seguir. Verifique o percentual de carregamentoda bateria e a
hora. Deslize para a direita para retornar à tela inicial do relógio.

Nível de carga

Hora
Percentual de carga da
bateria

Se a tela congelar
Se a tela do relógio congelar e ele parar de funcionar, mantenha pressionada a Tecla
Ligar/Desligar por mais de 10 segundos até que o logo LG apareça na tela.
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Ligando e desligando o relógio
Ligando o relógio
Ligue o relógio mantendo pressionada a Tecla Ligar/Desligar (na lateral direita do
dispositivo) por alguns segundos. A tela irá acender e o logo LG será exibido.

Tecla Ligar/Desligar

Desligando o relógio
1 Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar até que a lista de aplicativos apareça.
2 Toque em Configurações > Desligar.
3 Quando surgir a mensagem: "Desligar: Tem certeza?", toque .

Conectando a outro dispositivo móvel
Se você deseja conectar seu relógio a outro dispositivo, você deve reiniciá-lo.
Reiniciar seu relógio
Este ajuste reinicia as configurações de seu relógio para os padrões de fábrica e apaga
todas as informações armazenadas nele.
1 Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar até que a lista de aplicativos apareça.
2 Toque em Configurações > Redefinir dispositivo. Você deverá confirmar esta
opção para seguir em frente.
3 Toque .
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•
•

Seu relógio pode conectar a um dispositivo móvel por vez.
A restauração de fábrica apaga todos os dados armazenados na memória de seu
relógio. Após a conclusão, ele estará apto a conectar-se a outro dispositivo móvel.

Dicas para a tela de toque
A seguir estão algumas dicas para utilizar a tela de toque de seu relógio.
• Toque – Um simples toque com o dedo seleciona itens, links, atalhos e caracteres
na tela ou teclado virtual.
• Tocar e segurar – Toque e mantenha o dedo na tela sobre um item para executar
ações que serão exibidas em alguns segundos.
• Deslizar – Deslize o dedo sobre a tela do relógio para mover um item, navegar
entre opções etc. Faça isso sem pausar o movimento do dedo desde o momento
do toque na tela.

Tocar

19

Tocar e segurar

Deslizar

Conhecendo o seu relógio

Usando o relógio
Cuidados com a resistência à água
Seu relógio foi testado em um ambiente controlado e foi comprovada a sua
resistência a água e poeira em certas circunstâncias (de acordo com os requisitos
na na classificação IP67 descritos pelo padrão internacional IEC 60529 - Padrões de
Proteção Fornecidos por Invólucros [Código IP]; condições de teste: 15°C/59 °F ~ 35
°C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 metro (aproximadamente 3 pés), por 30 minutos. Apesar
desta classificação, seu relógio não é totalmente resistente à água.
• O relógio não deve ser submerso em profundidade maior que 1 metro (3 pés) por
mais de 30 minutos.
• O relógio não deve ser exposto a água com alta pressão, como oceanos e
cachoeiras.
• Caso o relógio ou suas mãos estejam molhados, seque-os antes de manusear o
equipamento.
• O relógio não deve ser exposto a água salgada, água ionizada ou água com
sabão/detergente.
• A resistência de seu relógio a água e poeira podem ser comprometidas se o
relógio cair no chão ou sofrer impactos.
• Se o relógio molhar, use um pano limpo e seco para secá-lo.
• A tela de toque e outras funções podem não funcionar corretamente se o relógio
estiver sendo usando dentro d'água ou outros líquidos.
• Se o relógio for imerso em água ou se o microfone ou alto-falante estiverem
molhados, a qualidade do áudio em uma chamada pode ser afetada. Seque-os
com um pano limpo e suave.
•

•
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Cuidados antes de usar a pulseira de couro
A pulseira de couro do Relógio LG Watch Urbane é forte o suficiente para
atender aos padrões de qualidade. Antes de usar a pulseira de couro, por
favor, dobre-a para frente e para trás algumas vezes. Isso irá ajudá-lo a
sentir-se mais confortável para usá-la.
Dependendo da condição da pele do usuário, a pulseira do relógio pode
causar irritação ou alergia quando em contato direto.
Conhecendo o seu relógio

Sensor de frequência cardíaca
Utilize seu relógio no pulso
corretamente antes de medir a
frequência cardíaca.

Sensor de frequência cardíaca
NOTAS:
• Uma pulseira folgada ou com muito movimento pode causar a leitura
incorreta da frequência cardíaca.
• Nunca olhe diretamente no sensor de frequência cardíaca pois ele pode
causar danos à sua visão.
• Quando as leituras de frequência cardíaca estão incorretas, retome as
medidas colocando o relógio na parte de baixo do pulso.
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Conectando o relógio a um dispositivo móvel
Antes de parear
Antes de parear, por favor siga os procedimentos a seguir em seu telefone ou tablet.
1 Certifique-se de que a versão do Android em seu telefone ou tablet é a 4.3 ou
superior e que ele suporta o recurso Bluetooth®.
• Para saber se o telefone ou tablet suportam o Android Wear, acesse:
http://g.co/WearCheck de seu telefone ou tablet.
• Se seu telefone ou tablet não possui a versão Android 4.3 ou superior, por favor
verifique com o fabricante a possibilidade de atualização do Sistema Operacional
do mesmo.
2 Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja perto do relógio.
3 Em seu telefone ou tablet, faça o download do aplicativo Android Wear na Play
Store
e instale-o. Certifique-se de que o aplicativo Android Wear esteja
corretamente instalado e atualizado para a última versão em seu telefone ou tablet.
4 Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja conectado à rede de dados celular
ou uma rede Wi-Fi. Você precisará de uma conexão de dados para configurar o
relógio pela primeira vez.
5 Mantenha o relógio conectado à uma fonte de energia durante a configuração.
NOTAS:
• Dependendo da versão do software instalado em seu relógio ele poderá
fazer o download automático e a instalação de atualizações.
• Dependendendo da condição da rede o processo de configuração pode
levar mais de 20 minutos.
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Como parear seu relógio
1 Ligue o relógio e deslize a tela de boas vindas para o lado esquerdo para iniciar a
configuração.
2 Selecione um idioma.
3 Conecte seu relógio a uma fonte de energia e deslize para a esquerda para
continuar.
Dica: Se a bateria estiver com menos de 20% de sua carga, carregue o
relógio antes de avançar para o próximo passo.

4 Deslize para a esquerda seguindo as intruções de configuração na tela até que o
código do relógio seja exibido.
5 Abra o aplicativo Android Wear em seu telefone ou tablet. Ative a função
Bluetooth durante a configuração, caso não esteja ativada.
6 Em seu telefone ou tablet, você verá uma lista dos dispositivos mais próximos. Digite
o código do relógio.
7 Você verá um código de pareamento em seu telefone ou tablet e no relógio.
Verifique se os códigos coincidem.
8 Toque em Parear em seu telefone ou tablet para iniciar o pareamento.
9 Siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

Após parear
Para obter a melhro experiência com o Android Wear, nós recomendamos ativar o
Google Now e os Serviços de Localização. Acesse Configurações Google ou
Configurações, caso não esteja ativado.
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Como usar seu relógio
Inicie seu relógio na tela principal (onde você vê as horas)
Comece ligando a tela de seu relógio. Caso a tela esteja apagada (em modo de
espera), você poderá ligá-la da seguinte forma:
• Tocando a tela.
• Virando seu pulso para cima (para ver a hora).
• Pressionando a Tecla Ligar/Desligar no relógio.

Reduzir a iluminação da tela
Pressione sua palma sobre a tela até que o relógio vibre. Isso reduzirá a iluminação da tela.

Alterando a tela do relógio
1 Toque e mantenha pressionado qualquer ponto da tela por alguns segundos.
2 Deslize a tela para a direita ou para a esquerda para ver as opções de temas
didponíveis. Toque no tema desejado para selecioná-lo.

Dica: * Você também pode alterar o tema ou fazer o download de um novo
através do aplicativo Android Wear .
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Notificações
A maioria das notificações exibidas em seu telefone poderão ser vistas também na tela
de seu relógio. Isso inclui notificações para chamadas perdidas, mensagens de texto,
lembretes de eventos e muito mais.
As notificações são exibidas na forma de cards na parte de baixo da tela inicial do
relógio.
Deslize para cima
para ver mais cards
Deslize para
a direita
para fechar
o card

Deslize para
a esquerda
para ver mais
detalhes e
opções
Pré-visualização dos
cards
Deslize para baixo para
ocultar

Deslize para baixo
para voltar para a
tela inicial

Exiba um card completo deslizando um dos cards para cima.
Toque em um card para ver mais informações. Para ver mais cards, continue
deslizando dedo para cima na tela.
Feche um card deslizando da esquerda para a direita na tela.
Assim que você ler o card, você pode dispensá-lo. Se você dispensar um card no seu
relógio.
Acesse qualquer ação do card deslizando o dedo da direita para a
esquerda.
Alguns cards fornecem maiores informações ou disponibilizam ações para você.
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Recuperar um card
Após o card ter sido dispensado, deslize a tela de cima
para baixo e toque no ícone Desfazer . Você terá alguns
segundos para poder recuperar este card. Se você dispensou
o último card de uma listagem, você terá de deslizar as telas
de baixo para cima até que o ícone Desfazer
apareça.

Bloquear notificações
Se você receber notificações em seu telefone que não deseja ver em seu relógio,
você pode interromper o uso de alguns aplicativos específicos para que não exibam
notificações em seu relógio.
Bloquear aplicativos em seu relógio
1 Em seu relógio, acesse um card.
2 Deslize a tela da direita para a esquerda até surgir o ícone
3 Toque > para confirmar.

.

Bloquear aplicativos usando o Android Wear em seu telefone
1 Em seu telefone, abra o aplicativo Android Wear .
2 Toque > Toque no nome de seu relógio caso possua múltiplos dispositivos
cadastrados em seu aparelho > Bloquear notificações de aplicativos > .
3 Selecione o aplicativo que deseja bloquear.
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Notificações de chamadas
Você pode receber notificações de chamadas instantaneamente quando seu telefone
receber uma chamada. A notificação exibe o número de quem chama ou o nome do
contato salvo em seu telefone e lhe permite aceitar ou rejeitar a chamada.
NOTA: Seu relógio consegue apenas receber a notificação. Use o o telefone
pareado com o relógio para atender ou rejeitar a chamada.

Deslize para a direita Notificação de
para rejeitar
chamada recebida
a chamada

Deslize para a
esquerda para
atender a chamada

Alterar a exibição de notificações
Você pode alterar quais notificações e quando elas aparecem. Para alterar as
configurações de interrupções, deslize a tela para baixo. Você verá as opções de
interrupção, selecione então: Nenhuma, Apenas prioridade ou Exibir todas.  
: Toque para desativar todas as notificações.
: Toque para permitir apenas notificações prioritárias.
: Toque para permitir todas.
NOTA: Alguns conteúdos podem ser diferentes de seu aparelho dependendo
da versão do Sistema Operacional.
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Ver a carga da bateria ou data
Deslize a tela para baixo.

Carga remanescente
Data

NOTA: Alguns conteúdos podem ser diferentes de seu aparelho dependendo
da versão do Sistema Operacional.

Desligar a tela temporariamente com o Modo Teatro
Você pode desligar a tela de seu relógio para que ela não acenda e não exiba
notificações.
Pressione duas vezes rapidamente a Tecla Ligar/Desligar.
OU
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que Modo Teatro
seja exibido. Toque no ícone para ativá-lo.
•
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Aumentar o brilho da tela temporariamente
Você pode ativar temporariamente o brilho da tela caso você esteja em um local com
luz solar. O brilho extra irá durar alguns segundos e será desligado automaticamente.
Pressione três vezes rapidamente a Tecla Ligar/Desligar.
OU
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que Otimização do
brilho apareça. Toque no ícone para ativá-lo.
•

Acessar o menu de configurações
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Toque em qualquer lugar da tela e deslize até surgir o menu Configurações.
OU
Deslize a tela para baixo e depois da direita para a esquerda até que o menu
Configurações apareça, então toque em Configurações .

Gerenciar o armazenamento
Através do aplicativo Android Wear em seu telefone, você pode visualizar:
• Quanto há de espaço disponível apra armazenamento.
• Total de espaço para armazenamento em seu relógio.
• Aplicativos ou serviços que estão usando armazenamento em seu relógio.
Para ver os detalhes de armazenamento:
1 Certifique-se de seu relógio está conectado a seu telefone.
2 Em seu telefone, abra o aplicativo Android Wear .
3 Toque > Toque no nome de seu relógio caso possua múltiplos dispositivos
cadastrados em seu aparelho > Visualizar armazenamento.
29

Como usar seu relógio

Tarefas usando o comando de voz
Você pode ver um menu com tarefas simplificadas em seu relógio e qualquer item
nesta lista pode ser dito como um comando. Apenas diga: “Ok Google” ou deslize a
tela inicial para a esquerda até que a opção: Fale agora surja na tela. Fale então o seu
comando.
Por exemplo, uma vez no menu Fale agora você pode tocar a opção “Iniciar
cronômetro”. Para fazer a mesma coisa usando um comando de voz, apenas diga:
“Ok Google, iniciar cronômetro” na maioria das telas.
NOTA: Algumas funções de voz não estão disponíveis em todos os idiomas.

Siga estes passos para usar comandos de voz em seu relógio:
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google”. Você verá a mensagem: Fale
agora.
3 Diga seu comando ou faça sua pergunta.
Acessar uma função com o uso de toque:
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Toque em qualquer ponto no fundo da tela.
3 Deslize para a esquerda até que Fale agora apareça na tela.
4 Deslize para baixo para selecionar a tarefa desejada.
Dica: Você verá os aplicativos usados recentemente no topo da listagem.

Alterar aplicativos que utilizam funções de voz

Você pode definir aplicativos para diferentes funções de voz. Por exemplo: você pode
alterar o aplicativo usado para configurar alarmes ou enviar mensagens.
1 Em seu telefone, abra o aplicativo Android Wear .
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2 Na metade inferior da tela uma listagem com ações será exibida.
3 Percorra a lista de ações e selecione uma ação. Você pode selecionar a partir dos
aplicativos disponíveis.
Dica: Você também pode baixar na Play Store
com o Android wear.

aplicativos que funcionem

Criar ou ver uma nota
Você pode criar uma nota ou visualizar uma existente com um comando de voz usando
o QuickMemo+ ou aplicativos Android como Google Keep.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Criar uma nota".
4 Fale o texto de sua nota quando solicitato (ex.: "Reunião segunda-feira"). Sua nota
será automaticamente salva após alguns segundos. Toque o X se você desejar
cancelar a nota criada.
5 Ao usar este recurso pela primeira vez, os respectivos aplicativos do telefone
aparecerão no relógio (Ex. Google Keep, QuickMemo+). Selecione o aplicativo que
você deseja usar e então o aplicativo selecionado será exibido na próxima vez como
padrão.
NOTA: Se você instalou o QuickMemo+ ou Google Keep em seu telefone:
• O aplicativo altera as palavras que você dita para serem transformadas em
texto. Ao terminar de falar, sua nota de texto será salva em QuickMemo+
ou Google Keep em seu telefone celular.
• Visualize e edite suas notas ao abrir o aplicativo em seu telefone celular.
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Criar um lembrete

Você pode usar a voz para criar um lembrete em seu relógio. Uma vez criado, você
verá um card quando soar o aviso do lembrete.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Lembrete".  
4 Complete seu lembrete quando solicitado. Seu lembrete será salvo automaticamente
após alguns segundos. Toque o X se você desejar cancelar o lembrete.

Mostrar meus passos
Com esta função você pode visualizar a contagem de passos do dia e rever um registro
de seus passos na última semana como mensurado pelo aplicativo Fit.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Mostre meus passos". Você verá a sua contagem de passos, o progresso
para atingir sua meta fitness e um gráfico em barra com sua contagem diária.
4 Visualize a listagem diária e os totais de passos deslizando a tela para cima.

Mostrar minha frequência cardíaca
Você pode usar o aplicativo de Frequência Cardíaca para medir e registrar sua
frequência cardíaca atual.
NOTA: A característica de medição da frequência cardíaca do dispositivo não
deve ser utilizada para diagnósticos médicos ou clínicos. Siga as orientações
em Usando o relógio e Assegurando medidas precisas para ter certeza de
que as medições de sua frequência cardíaca estão precisas.
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Assegurando medidas precisas
As leituras da frequência cardíaca podem não ser precisas dependendo das condições
e arredores. Siga estes passos para medidas de frequências cardíacas mais precisas:
• Nunca meça sua frequência cardíaca após ter fumado ou consumido álcool. Fumar
e/ou consumir álcool podem afetar na sua frequência cardíaca.
• Nunca meça sua frequência cardíaca em baixas temperaturas. Ou mantenha-se
aquecido quando for medir.
• Usuários com pulsos finos podem achar que a medição de sua frequência cardíaca
não tenha sido precisa.
Medindo sua frequência cardíaca
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Mostrar minha frequência cardíaca".
4 Ao usar este recurso pela primeira vez, você deverá selecionar Google Fit ou LG
Pulse. Selecione o aplicativo que você deseja usar e então este aplicativo será
exibido na próxima vez como padrão.
5 Seu relógio começará a medir sua frequência cardíaca clicando no ícone do coração
(se necessário). Após um período curto de tempo você verá a frequência cardíaca
na tela junto com uma lista de frequências cardíacas medidas recentemente, com a
data e o tempo da medição.
6 Meça outra vez clicando em Verificar novamente.
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Enviar um SMS
Esta função permite que você use o seu relógio para ditar as mensagens de texto para
seus contatos em seu dispositivo móvel. Você pode responder à mensagens recebidas
as quais aparecerão nos cards de mensagens de texto.
Enviando uma mensagem
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Enviar SMS".
4 A tela Para quem? será exibida. Você verá na tela o aviso Fale agora. Diga o nome
do contato para o qual você deseja enviar o SMS e então selecione-o a partir da
lista apresentada.
5 Você será solicitado para falar a mensagem que deseja enviar. Diga a sua
mensagem ou insira os emoticons.
6 Sua mensagem será enviada automaticamente.
Respondendo uma mensagem
Você verá um card de notificação no seu relógio se uma mensagem for recebida em
seu telefone. Deslize da direita para a esquerda até que Responder apareça na tela.
Toque em Responder, então diga sua mensagem.

E-mail
Seu relógio pode ser usado para ler e escrever e-mails recebidos em seu telefone.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Enviar e-mail".
4 A tela Para quem? será exibida. Você verá na tela o aviso Fale agora.
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5 Diga o nome do contato para o qual você deseja enviar o e-mail e então selecione-o
a partir da lista apresentada.
6 Você será solicitado para falar a mensagem que deseja enviar.
7 Sua mensagem será enviada automaticamente.
Checando os e-mails em seu dispositivo móvel
Volte a ler seus e-mails em seu dispositivo móvel deslizando o card da mensagem da
direita para a esquerda e tocando em Mostrar no celular.
Respondendo um e-mail
Ao deslizar a tela da direita para a esquerda você pode executar diversas ações, como
arquivar ou responder o e-mail. Toque em Responder e diga sua mensagem. Sua
mensagem será enviada automaticamente.

Navegar
Você pode achar seu caminho para um determinado destino utilizando o seu relógio.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Navegar", seguido pelo endereço.
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Configurar o temporizador
Seu relógio pode ser usado como um temporizador de contagem regressiva.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da tela e
deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Definir um temporizador".
4 Percorra as durações de tempo disponíveis e inicie o timer tocando na duração desejada.
•
•

Inicie ou continue o temporizador tocando em .
Pause o temporizador tocando em .

Para cancelar o aviso do temporizador:
Ao soar o alarme do temporizador, desative o aviso deslizando a tela da esquerda para
a direita.

Usar o cronômetro
Meça o quanto já se passou de tempo com o aplicativo de Cronômetro.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Iniciar cronômetro".
4 Toque em para iniciar.

Definir um alarme
Vários alarmes podem ser definidos em seu relógio. Os alarmes do relógio e do
telefone são independentes.
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
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3
4
5
6

tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
Diga "Definir alarme".
Encontre o alarme desejado deslizando o dedo para cima e para baixo.
Toque em para definir se o alarme será repetido.
Toque em para salvar o alarme.

Quando o alarme disparar, seu relógio irá vibrar e exibir um card.

Desligar
Arraste da esquerda
para a direita.

Soneca
Arraste da direita
para a esquerda.

Ver os alarmes definidos
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 A partir da tela inicial do relógio diga: “Ok Google” ou toque em qualquer ponto da
tela e deslize-a para a esquerda. Você verá a mensagem: Fale agora.
3 Diga "Mostrar alarmes". Você verá a lista de alarmes definidos em seu relógio.
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Usando aplicativos
A lista de aplicativos exibe que está disponível para uso em seu relógio.
Para acessar os aplicativos instalados em seu relógio:
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Toque em qualquer ponto da tela para abrir a lista de aplicativos.

Baixando outros aplicativos
Você pode ver uma lista de aplicativos recomendados na Play Store .
Abra o aplicativo Android Wear para baixar mais aplicativos em seu telefone.

Fazendo uma chamada
Seu relógio pode exibir um teclado de discagem para você possa fazer uma chamada.
1 Mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada até que uma lista de aplicativos
apareça e então toque em Chamar .
2 Deslize da direita para a esquerda até que o teclado de discagem apareça.
3 Digite o número do telefone e toque em . Seu telefone fará a chamada para o
número digitado no relógio.
Dica: Você também pode fazer uma chamada a partir das listagens Recentes
e Favoritos.

Mantenha pressionado para inserir o
símbolo ( + ) para números internacionais.
Toque para apagar um dígito errado.
Toque para ligar para o número digitado.
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NOTA: Esta função estará disponível após uma atualização a ser liberada em Maio
de 2015.

Usando o aplicativo Google Fit
O aplicativo Fit permite que você conte seus passos e veja o quanto já caminhou. Você
também pode ver a sua frequência cardíaca.
Ao instalar o aplicativo Google Fit no telefone com o qual seu relógio Android Wear está
pareado permitirá que você sincronize as informações entre ambos os dispositivos e
aproveite o máximo das funções Fit.
Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar até que a lista de aplicativos apareça,
então toque em Fit . Deslize para a esquerda para ver mais detalhes.
Veja uma estimativa de quantos passos você já deu hoje
Você pode falar ou usar o menu de seu relógio para ver essa estimativa dos passos
dados.
Diga "OK Google". Ao ver o aviso Fale agora diga: "Mostre meus passos" (Veja a
seção Mostre meus passos para maiores informações).
OU
Abra o aplicativo Fit .
Verifique sua frequência cardíaca
Você pode falar ou usar o menu para verificar sua frequência cardíaca.
Diga "OK Google". Ao ver o aviso Fale agora diga: "Mostrar minha frequência
cardíaca" (Veja a seção Mostrar minha frequência cardíaca para maiores
informações).
OU
1 Abra o aplicativo Fit e deslize a tela para a esquerda até que apareça
Frequência Cardíaca.
2 Deslize para baixo para ver as medições de sua frequência cardíaca ou toque em
para fazer uma medição.
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Configurações
Acessando o menu configurações
1 Se a tela estiver em modo de espera, toque-a para ligá-la.
2 Toque em qualquer ponto da tela e deslize até Configurações.
OU
• Deslize para a tela para baixo a partir do topo e então para a esquerda até que o
menu Configurações apareça, então toque em Configurações .

Ajustando o brilho da tela
O brilho da tela pode ser alterado no próprio menu de Configurações do relógio.
1 A partir do menu Configurações toque em Ajustar brilho.
2 Selecione o nível de brilho desejado tocando na opção.

Alterando o tema da tela
Você pode alterar o tema da tela de seu relógio de diversas formas: toque e segure a
tela de seu relógio, através do aplicativo Android Wear em seu telefone ou através
do menu Configurações em seu relógio.
1 A partir do menu Configurações toque em Alterar mostrador do relógio.
2 Deslize para direita ou esquerda para ver as opções disponíveis. Se você for para a
esquerda até o final, verá os temas mais recentes de seu relógio.
3 Toque para escolher o novo tema.

Alterando o tamanho da fonte
Você pode alterar o tamanho da fonte exibida em seu relógio.
1 A partir do menu Configurações toque em Tamanho da fonte.
2 Escolha o tamanho da fonte tocando em uma das opções.
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Gestos com o pulso
Você pode usar gestos e movimentos para ligar ou colocar a tela de seu relógio em
espera. Vire seu pulso de forma que o mostrador do relógio fique voltado para cima.
•

A partir do menu Configurações toque em Gestos de pulso para ativar ou desativar
a função.

Configurações de Wi-Fi
Se a conexão Wi-Fi estiver configurada no modo automático, você poderá sincronizar
seu telefone e relógio mesmo que o Bluetooth não esteja disponível. A função Wi-Fi
é ligada automaticamente quando o Bluetooth está desconectado. Ao utilizar uma
conexão Wi-Fi no relógio você poderá visualizar as notificações recebidas do telefone
celular ou tablet mesmo com Bluetooth desligado. Seu relógio irá buscar e conectar-se
a primeira rede Wi-Fi disponível com base nos registros de seu telefone celular.
•

A partir do menu Configurações toque em Configurações Wi-Fi para ativar ou
desativa funções automáticas.

Dispositivos Bluetooth
Seu relógio procura automaticamente por dispositivos Bluetooth ao alcance dele. Você
também pode desfazer a conexão entre seu relógio e outro dispositivo com o qual ele
esteja conectado naquele momento.
•

A partir do menu Configurações toque em Dispositivos Bluetooth.

Mantendo a tela sempre ligada
Você pode definir para que a tela mostre a hora ou desligue totalmente quando você
não estiver usando o relógio. Se estiver programada para desligar, ela apagará quando
você cobri-la.  
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•

A partir do menu Configurações toque em Tela sempre ligada para ligar ou desligar.
• Ligada: Será exibido o horário com o relógio em modo de espera.
• Desligada: A tela ficará totalmente desligada.

Modo avião
Quando o Modo avião estiver ligado, você ainda pode utilizar vários recursos em seu
relógio como Frequência Cardíaca quando você está em um avião ou em qualquer
outro lugar em que enviar ou receber dados é proibido.
Importante! No Modo avião seu relógio não poderá acessar informações
armazenadas em seu dispositivo móvel. Você também deve ativar o modo
avião em seu dispositivo móvel.
•

A partir do menu Configurações toque em Modo avião e selecione para ativar ou
desativar o recurso.

Acessibilidade
•

A partir do menu Configurações toque em Acessibilidade > Gestos de ampliação
para ativar o zoom com triplo toque.

Restauração de fábrica
Esta configuração pode ser usada para restabelecer as configurações de fábrica de seu
relógio. Restaurando as mesmas, todos os seus dados e informações serão apagadas.
1 Toque Configurações > Redefinir dispositivo. Você deverá confirmar.
2 Toque .
• Seu relógio conecta-se a um telefone por vez.
• A restauração de fábrica apaga todos os dados armazenados em seu relógio. Após
completar este procedimento seu relógio estará pronto para conectar-se a outro
dispositivo.
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Reiniciar

Esta função reinicia seu relógio.
1 A partir do menu Configurações toque em Reiniciar. Você verá um aviso para
confirmar que você deseja reiniciá-lo.
2 Toque em para reiniciar seu relógio.
OU
• Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por mais de 10 segundos. Seu relógio
desligará e ligará novamente.

Bloqueio de tela
Toque para definir um bloqueio de tela. Um padrão desenhado por você irá desbloquear
a tela.

Desligar
1 A partir do menu Configurações toque em Desligar.
2 Quando perguntado: Desligar: Tem certeza?, toque .

Sobre
Exibe informações sobre seu relógio. Você pode ver o modelo, nome, versão de
software, número de série, número de fabricação e informações de conexão e da
bateria. As seguintes opções estão disponíveis:
•
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A partir do menu Configurações toque em Sobre.
• Atualizações do sistema: Isto permite ter certeza de que as últimas atualizações
estão instaladas.
• Informação regulamentar: Exibe informações regulatórias.
• Avisos legais: Instrui para que você leia os termos legais sobre seu dispostivo.
Configurações

Sobre este manual do usuário
Sobre este manual do usuário
•

•

•

•

•

•

•
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Você deverá ler este manual antes de utilizar este dispositivo. Isto irá assegurar a
segurança e o uso correto deste produto.
Algumas destas imagens e capturas de telas que aparecem neste guia podem se
diferenciar das do seu produto.
Pode haver discrepâncias entre seu conteúdo e o produto final, ou o software
fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadores. Este conteúdo pode estar
sujeito a mudança sem nenhum aviso prévio. Visite o site da LG em www.lge.com.
br para obter a última versão deste manual.
Os aplicativos em seu produto e suas funções podem variar de acordo com o país,
região ou especificações de hardware. A LG não se responsabilizará por qualquer
problema de desempenho que surgir com quaisquer outros aplicativos os quais
não foram desenvolvidos e fornecidos pela LG.
A LG não se responsabilizará por qualquer problema de desempenho ou
incompatibilidade que surgir de configurações editadas de registro ou sistema
operacional de software modificado. Qualquer tentativa de customizar seu sistema
operacional pode levar ao mau funcionamento do dispositivo ou aplicativos.
O software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias as quais foram
fornecidas junto com o seu dispositivo são licenciadas para um uso limitado.
Extraindo e utilizando estes materiais para fins comerciais ou outros propósitos
podem ser violação da lei de direitos autorais. Como um usuário, esteja ciente de
que você é totalmente e inteiramente responsável por qualquer uso ilegal de mídia.
Serviços de dados, como mensagens, fazer uploads e downloads, sincronização
automática ou utilizar serviços de localização, podem ser cobrados custos
adicionais. Assegure-se de que você escolha um plano de dados adequado para
suas necessidades para evitar custos adicionais. Contate seu fornecedor de
serviço para mais detalhes.
Sobre este manual do usuário

Marcas registradas
•
•
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A marca LG e o logo LG são registrados como marca da LG Electronics.
Todas as outras marcas e copyrights são de propriedade de seus respectivos
proprietários.

Sobre este manual do usuário

Acessórios
Os seguintes acessórios estão disponíveis para a utilização com seu produto. (Os itens
descritos abaixo podem ser opcionais).
•
•
•

Adaptador de viagem: MCS-02BR
Manual do usuário
Base de carregamento: SDT-335

NOTA:
• Sempre utilize os acessórios genuínos da LG. Não realizando isto, sua
garantia poderá ser anulada.
• Os acessórios podem variar de acordo com a região.
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Termo de Garantia Limitada
A LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”) garante no momento da aquisição deste produto
a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações
técnicas.
A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos
seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:
Garantia Legal
(dias)

Garantia LG
(dias)

Garantia Total
(Legal + LG)

Aparelho, Base do
carregador, Adaptador de
alimentação e Cabo de
dados.

90

275

1 ano

Bateria

90

90

180 dias

Item

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no
Brasil.
A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:
A. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes,
       displays e demais componentes;
B. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual
    de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
C. Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes
       químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições
    climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;
D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas
    pela LG;
E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível,
    raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
G. Produtos e componentes que tenham sido danifi cados por violação ou rompimento de lacres

47

Termo de Garantia Limitada

    ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre
       outros não originais LG;
H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado,
       configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre
       outros.
Limites da responsabilidade da LG:
Perda: A LG será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu
transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de
transporte para o trânsito do produto.
Informações Confidenciais: A LG e o Fornecedor de Serviço não serão considerados
responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto,
tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danifi cada ou perdida. O consumidor deverá,
previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar
backup de tais dados.
Disposições Gerais:
• Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a LG não outorga quaisquer
outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a LG isenta-se
expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
• Até o limite permitido pela legislação aplicável, a LG isenta-se ainda de todas as garantias e
condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a
um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição
implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à
duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste
manual.
Obrigações do Consumidor na garantia limitada:
• Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo
esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
• Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer
dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o
cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
• Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis
a dados pessoais.

48

Termo de Garantia Limitada

Lembrete:
Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas
de identificação do produto, peças e componentes;
Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/
ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto
substituído passará a ser de propriedade da LG.

Da Assistência Técnica:
Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor
poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lge.com.br/
suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através
dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454
(para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de
telefone fixo. O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de
conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua
origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.
Legislação Aplicável:
O Consumidor e a LG estão de acordo quanto à aplicação da legislação do País no
qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres
e obrigações do Consumidor e da LG emergentes ou de qualquer forma relacionados
com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer
conflito com os Princípios de Direito.
Da Jurisdição:
Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País
no qual o produto foi adquirido.
Atenção:
A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da
manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais
conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados
na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização
ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A
LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção
dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou
substituição.
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Especificações Técnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-W150
• Nome Técnico: LG-W150
• Dimensões: 45,5 x 52,2 x 10,9 mm
• Peso: 63,4 g
HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados
pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
RESOLUÇÃO 506 – ANATEL
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.”

0682-15-1003

(01)0789329990369-4
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Endereços
ENDEREÇOS E PATENTES
Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua ll
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil
Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em
contato com o SAC da LG.
Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.
Homepage
www.lge.com.br

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

51

Especificações Técnicas

Rede Autorizada de Serviços
Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima,
entre em contato com nossa Central de atendimento.

de atendimento
SAC serviço
ao consumidor

e Regiões
4004 5400 Capitais
Metropolitanas
Demais
* 0800 707 5454 Localidades
* Somente chamadas originadas de telef

o

W W W. LG E . C O M . B R

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC
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