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SOBRE O ANDROID WEAR
FAQS sobre o novo Android Wear
Neste documento há algumas respostas para as dúvidas que possam surgir sobre o seu novo relógio.
Preciso baixar aplicativos no meu relógio?
Não, seus aplicativos favoritos do telefone irão funcionar com o Android Wear automaticamente. Não é
necessário baixar um novo conjunto de aplicativos.
Preciso instalar novos aplicativos no meu telefone para que ele funcione com o meu relógio?
Instale apenas o aplicativo Android Wear no telefone para conectá-lo ao relógio e gerenciar suas configurações.
Quais telefones são compatíveis com o Android Wear?
Telefones com sistema operacional Android 4.3 ou superior que suporta Bluetooth.
Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site g.co/WearCheck pelo telefone.
Qual a versão do Android necessária?
Android 4.3 ou superior.
Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site g.co/WearCheck pelo telefone.
Qual a distância necessária entre o relógio e o telefone?
Mantenha o relógio a poucos metros do telefone. A distância exata irá variar, dependendo do telefone e do
relógio.
O relógio emite algum som? O relógio fala?
O relógio não emite sons e não fala.
O relógio pode vibrar ao receber notificações e utiliza as mesmas configurações para cada aplicativo do telefone.
Se o telefone vibra ou emite um som quando há uma notificação, o relógio fará o mesmo. Se o telefone não
emite um som ou vibra, um card será exibido, sem vibrar, no relógio.
As notificações do relógio podem ser configuradas para silencioso ou vibrar. Saiba mais sobre o gerenciamento
das notificações.
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Como faço para gerenciar os cards (cartões) que são exibidos no relógio?
Escolha quais cards (cartões) e notificações deseja em seu relógio alterando as configurações de notificações e
do Google Now.
Por que preciso de um telefone para usar o relógio?
O relógio tem acesso à Internet através do telefone ou tablet. Sem o pareamento, não será possível utilizar a
maioria dos recursos do Android Wear.
É também mais fácil gerenciar diversas configurações do relógio pelo telefone.
Quais recursos ainda funcionam caso o telefone esteja a uma longa distância do relógio?
Caso se afaste do telefone há alguns recursos que você ainda pode utilizar. Saiba mais sobre o que funciona
quando o relógio não está pareado.
O que acontece ao remover uma notificação ou card (cartão) do meu relógio? Ainda aparecerá no meu
telefone?
Caso remova um card no relógio, o mesmo card ou notificação será descartado do telefone. Caso remova uma
notificação do telefone, ela será descartada do relógio.
Posso acessar sites pelo relógio?
Não é possível acessar sites pelo relógio. Em vez disso, aparecerá uma opção para abrir o site no telefone.
Posso digitar no relógio?
Não. Para responder, pesquisar ou realizar tarefas utilize a função de voz.
Posso usar o relógio com um tablet?
Sim, o pareamento pode ser realizado com um tablet, mas recomendamos o telefone.

Telefones e tablets compatíveis com o Android Wear
Telefones com sistema operacional Android 4.3 ou superior que suporta Bluetooth. O pareamento com um tablet
que atenda aos mesmos requisitos pode ser realizado, mas recomendamos o telefone.
Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site g.co/WearCheck pelo telefone.
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Hardware do LG G Watch
Manual de recursos de hardware do LG G Watch.

Tela

Microfone

Base do
Carregador

Botão de Reinicialização
Terminais de
Carregamento

Fecho

Especificações técnicas do LG G Watch

6

Sistema operacional

Android Wear

Tela

1,65” 280 x 280 IPS LCD

Dimensões

37,9 x 46,5 x 9,95 mm

Peso

63 g

Bateria

400 mAh

Processador

CPU 1,2 GHz

Sem fio

BT 4,0

Memória

4 GB de armazenamento interno com 512 MB de RAM

Portas e conectores

USB (pino pogo) no G Watch, Micro USB na base do carregador

Sensores

9 Eixos (Acelerômetro/ Bússola/Giroscópio)

Como carregar o LG G Watch
Conecte o LG G Watch na base do carregador, combinando cada terminal (alinhar os pinos de ouro). Verifique se
a base está conectada a uma tomada.

1.

2.

•
•
•
•
•

O adaptador pode variar de acordo com o país ou região.
Utilize apenas a base, o adaptador de alimentação e o cabo micro USB aprovados que vem com o seu G
Watch. Usar um adaptador ou cabo diferente pode danificar o relógio.
O intervalo de tensão de entrada entre a tomada e o adaptador AC é de 100V-240V e a tensão de saída do
adaptador é de DC 5V, 0.85A.
Carregar o G Watch através de um cabo USB conectado a outro dispositivo, como um laptop, leva o mesmo
tempo que carregar com o adaptador.
A bateria do G Watch não pode ser removida. Não tente abrir o relógio.
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Hardware do LG G Watch
O que vem com o LG G Watch
O LG G Watch vem com os seguintes acessórios:

G Watch

Base do Carregador

Adaptador de alimentação
Cabo Micro USB
O Guia de Instalação Rápida e de Segurança e a Garantia também estão incluídos.
Se algum item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o local onde adquiriu o relógio.
Utilize apenas acessórios aprovados. Os acessórios podem variar de acordo com o país ou região.
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Como ligar e desligar o LG G Watch

Como ligar o relógio
Conecte a base de carregador em uma tomada e encaixe o G Watch na base. O dispositivo será ligado
automaticamente.
Você também pode pressionar o botão de restaurar usando uma caneta ou um clipe de papel. Pressione e
segure o botão por 2 segundos.
Desligue o relógio
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até a parte inferior do menu.
5 Toque em Configurações .
6 Navegue até encontrar Desligar .
7 Toque em Desligar .
O botão de reiniciar também pode ser usado para desligar o relógio:
1 Pressione o botão de reiniciar rapidamente, por cerca de meio segundo.
2 Isso irá levá-lo para Configurações .
3 Navegue até encontrar Desligar .
4 Toque em Desligar .
Reiniciar o relógio
Pressione e segure o botão de reiniciar por cerca de 8 segundos, usando uma caneta ou um clipe de papel.
O relógio também pode ser reiniciado através das configurações.
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CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR
Faça o pareamento do relógio com o telefone
O relógio foi projetado para funcionar em conjunto com o telefone Android, então o pareamento é necessário.
Caso esteja realizando o pareamento do relógio pela primeira vez, verifique se o telefone está ligado aos
dados móveis ou Wi-Fi. Uma conexão de dados é necessária para concluir a configuração. Mantenha o relógio
conectado à tomada durante a configuração.
Como parear:
1 Ligue o relógio, e certifique-se de que esteja localizado a poucos metros de seu telefone.
2 Baixe e instale o aplicativo Android Wear
em seu telefone.
• Você também pode procurar por "Android Wear” no
Google Play.
3 Abra o aplicativo do Android Wear
no seu telefone e siga as instruções na tela. É possível ativar o
Bluetooth durante a configuração, se não estiver ativado.
4 Uma lista de dispositivos próximos ao seu telefone será exibida. Toque no nome do seu relógio.
• O nome pode ser verificado na tela do relógio.
5 Um código de pareamento será exibido no telefone e no relógio. Verifique se os códigos são iguais.
6 No telefone, toque em Parear, em seguida, toque em Parear no relógio. Certifique-se de tocar em ambas
as telas. Uma mensagem de confirmação será exibida quando o relógio estiver pareado. Isso pode demorar
alguns minutos, seja paciente.
• Possível atualização de software: Dependendo da data de compra do relógio, ele pode automaticamente
baixar e instalar uma atualização depois de parear com um telefone pela primeira vez. O relógio será
reiniciado automaticamente após a atualização.
7 Siga as instruções na tela do telefone para ativar as notificações do relógio.
8 Configurações concluídas. Recomendamos ligar o Google Now e Localização (Location) para uma melhor
experiência com o Android Wear. Veja mais detalhes abaixo.
Siga o guia no relógio para começar ou aprender a usar o relógio.

Recursos que devem estar ativados
Para uma melhor experiência com o Android Wear, recomendamos ativar o Google Now e Localização (Location).
Ative esses recursos usando telefone ou tablet, se eles já não estiverem ativados. Para uma melhor experiência,
recomendamos também manter o reconhecimento de contato ativado. Este recurso foi ativado ao realizar
configuração do aplicativo Android Wear. O reconhecimento de contato pode ser desativado através do aplicativo
Pesquisa Google (Google Search).
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•
•
•

Ative o Google Now para obter informações sem precisar usar o aplicativo de pesquisa. Por exemplo, veja o
tempo, verifique o status do voo e verifique se há trânsito no caminho para o trabalho.
Ative Localização (Location) para navegação, sugestões de locais (como restaurantes e tráfego) e muito mais.
Ative o reconhecimento de contato para fazer uma chamada, enviar mensagens de texto ou e-mail.

Diferentes maneiras de parear o relógio
Realize o pareamento do relógio somente com um telefone ou tablet por vez. Caso tenha mais de um telefone
ou tablet e deseja fazer o pareamento ou se possui mais de um relógio, lembre-se:
Caso tenha um relógio e diversos telefones ou tablets:
• O pareamento do relógio não pode ser realizado com mais de um telefone ou tablet ao mesmo tempo.
• Você pode trocar de telefone ou tablet no qual o relógio está pareado, mas, primeiramente, é necessário
reiniciar o relógio para as configurações de fábrica. Depois, faça o pareamento do relógio com o novo telefone
ou tablet.
Caso tenha diversos relógios e um telefone ou tablet:
• O telefone ou tablet pode ser pareado com relógios diferentes, mas apenas um de cada vez.
• Use o aplicativo do Android Wear para mudar o relógio que está pareado. Para mudar os relógios:
1 Verifique se o relógio que você está pareando está ligado.
2 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
3 No canto superior direito da tela, toque em menu
> Parear com novo wearable (Pair with a
new wearable).
4 Toque no nome do relógio que gostaria de parear.

Informações sobre o relógio
No relógio, cards (cartões) que proporcionam informações úteis serão exibidos quando você precisar. Você
também pode obter respostas a perguntas e realizar as tarefas diárias usando a sua voz.

Informações úteis quando você precisar através dos cards
(cartões)
A informação que você precisa será convenientemente exibida na forma de cards (cartões) no relógio. Deseja
saber se tem trânsito na hora de ir para o trabalho? Basta consultar o relógio. Seu amigo acabou de lhe enviar
uma mensagem de texto? Você poderá ler a mensagem. Curioso para saber o quanto você andou hoje?
Visualize sua contagem de passo diária. Você pode navegar pelos cards (cartões), visualizar mais detalhes e
descartá-los quando desejar.
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CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR
Faça perguntas e realize as tarefas diárias com a função de
voz
Você também pode pesquisar e realizar diversas tarefas no relógio usando apenas a sua voz. Basta falar "Ok
Google" ou toque na tela do relógio e você poderá fazer perguntas ("Qual é a altura do Empire State Building?"
("How tall is the Empire State Building?”)), Definir lembretes ("Lembrar de ligar para a minha mãe hoje à noite"
("Remind me to call mom tonight”)), e muito mais.

Use os aplicativos já instalados no seu telefone
Baixe o aplicativo Android Wear para conectar o relógio ao telefone e gerenciar as configurações do relógio.
Ao fazer isso, seus aplicativos favoritos irão funcionar com o Android Wear automaticamente e não será
necessário baixar um novo conjunto de aplicativos.

Escolha o que aparece no relógio
Escolha quais cards (cartões) e notificações deseja em seu relógio alterando as configurações de notificações e
do Google Now.

Conheça o relógio
Comece a usar o relógio navegando pelos cards (cartões) e usando a sua voz para obter respostas e realizar as
tarefas diárias. Veja como:

1. Ligue a tela do relógio (onde a hora é exibida)
Inicie o relógio. Se a tela estiver escurecida, para ativá-la:
• Toque na tela.
• Gire o pulso para que a tela do relógio permaneça na posição para cima.
Como escurecer a tela rapidamente: Pressione a palma da mão sobre a tela até vibrar.
Isso o levará de volta ao mostrador do relógio.
Alterar o mostrador do relógio: Toque em qualquer lugar no fundo da tela inicial
durante dois segundos. Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos
modelos, em seguida, toque para escolher um.
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2. Visualize informações úteis através dos
cards (cartões)
Os cards (cartões) irão aparecer no canto inferior da tela durante o dia.
Visualize cartões notificações como, mensagens de texto e lembretes, e para
obter informações úteis, como tráfego e clima. Os cartões mais importantes
aparecerão primeiro.
Para visualizar os cards, deslize de baixo para cima. Toque em um card
(cartão) para ver mais informações. Para visualizar mais cards, continue
passando de baixo para cima.
Se o relógio não estiver no silencioso, os cartões não aparecerão no canto
inferior da tela e o relógio não irá vibrar para notificações. Deslize para cima
para poder visualizá-los.

3. Veja os detalhes sobre o card (cartão) e
seus recursos
Alguns cards fornecem mais detalhes ou recursos.
Por exemplo, em um cartão de clima será exibida uma previsão de 4 dias. O
cartão Gmail tem opções para arquivar, responder ou abrir o Gmail no telefone.
Para ver mais detalhes, passe o cartão da direita para esquerda.

4. Deslize o card (cartão) para fora da tela ao finalizar
Ao finalizar a pesquisa com o cartão ele poderá ser removido.
Para remover o card passe-o da esquerda para a direita.
Os cartões aparecerão automaticamente quando houver novas informações para compartilhar.
Caso remova um cartão no relógio, o mesmo cartão ou notificação será descartado do telefone. Caso remova
uma notificação no telefone, ela não será exibida no relógio.

5. Faça perguntas e realize as tarefas diárias
Siga estes passos para começar a usar a voz no relógio:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
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CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR
2 Fale "Ok Google” ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g"
vermelho.
3 Fale a sua pergunta ou tarefa.
Tente falar: "Como falar olá em francês?" ("How do you say hello in French?") ou "Lembrar de comprar leite
quando chegar em casa" ("Remind me to buy milk when I get home").
Saiba mais sobre as perguntas e tarefas do Android Wear.

6. Consulte o menu de recursos
Visualize o menu de recursos à direita no relógio:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Fale "Ok Google” ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g"
vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Deslize para cima para visualizar as diferentes opções.
5 Para escolher uma opção toque na tela.

Dicas de navegação do relógio
Veja algumas informações úteis sobre como usar o relógio:
O que gostaria de fazer
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Ação

Inicie a tela

Toque na tela
Gire o pulso em sua direção

Visualizar os cards (cartões)

Deslize de baixo para cima

Veja mais detalhes

Deslize da direita para a esquerda

Deslize os cards (cartões) para fora
da tela

Deslize da esquerda para a direita

Use a sua voz

Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar
no fundo da tela, em seguida, fale a sua
pergunta ou tarefa

O que gostaria de fazer

Ação

Consulte o menu de recursos

1. Fale "Ok Google” ou toque em qualquer
lugar no fundo da tela. Uma tela branca será
exibida com um "g" vermelho.
2. Toque novamente em qualquer lugar da tela
para visualizar o menu de aplicativos.
3. Navegue para ver as diferentes opções.

Como escurecer a tela

Pressione a palma da mão sobre a tela até
vibrar

Verificar a bateria ou a data

Deslize de cima para baixo até a metade

Definir as notificações para
silencioso ou com som

 eslize de cima para baixo até o final. O
D
relógio irá vibrar e você verá "Não vibrar"
("mute") ou "'Vibrar'" ("unmute")

Alterar o mostrador do relógio

1. Toque em qualquer lugar no fundo da tela
durante dois segundos.
2. Deslize para a direita ou para a esquerda
para ver alguns dos modelos.
3. Toque para escolher um novo modelo.
O modelo também pode ser alterado em
Configurações.

Visualizar configurações

1. Fale "Ok Google” ou toque em qualquer
lugar no fundo da tela. Uma tela branca será
exibida com um "g" vermelho.
2. Toque novamente em qualquer lugar da tela
para visualizar o menu de aplicativos.
3. Navegue até visualizar Configurações .
4. Toque em Configurações .
Para outra maneira de acessar Configurações,
fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google,
Settings") no mostrador ativo.

15

CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR
Recursos do Android Wear
Veja algumas informações úteis sobre como usar o relógio:

Realizar tarefas
Lembretes
Anotações
• Ajuste de alarmes
• Cronômetro
• Agenda
• Controle de músicas
• Tire uma foto com o Google Câmera
Saiba mais sobre como realizar suas tarefas.
•
•

Ler e responder mensagens
Ler e responder mensagens de texto e de e-mail
Ler e responder e-mails
• Visualize as chamadas recebidas
• Envie mensagens de texto pré-escritas, caso não possa atender uma chamada
Saiba mais sobre como ler e responder as mensagens.
•
•

Viagem
Navegação detalhada
Informações sobre o tráfego
• Encontre um lugar ou comércio
• Encontre informações sobre o comércio
• Verifique voos ou reservas de hotéis
Saiba mais sobre viagem.
•
•

Respostas rápidas
•
•
•
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Resultados e horários dos esportes
Confira o clima
Visualize a hora de diversos fusos horários

Traduzir palavras ou frases
Contagem de calorias
• Procure palavras
• Confira o mercado de ações
• Conversão de unidades
• Resolva problemas de matemática
• Informe-se sobre os eventos
• Procure fatos aleatórios
Saiba mais sobre como obter respostas rápidas.
•
•

Monitore a sua forma física
Veja quantos passos você dá por dia
Defina metas simples para os passos
Saiba mais sobre como monitorar a sua forma física.
•
•
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COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR
Realiza as suas tarefas com lembretes, alarmes, notas
e muito mais
Defina os lembretes e alarmes, tome notas, verifique a sua agenda e muito mais, tudo pelo relógio. Confira os
exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.
Disponibilidade de idiomas para dicas de voz
A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês,
alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas
ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Como definir lembretes e criar notas
Como definir um lembrete
Você pode falar com o relógio para definir um lembrete. Você pode definir lembretes para, fazer algo em um
determinado momento ou local.
Após definir um lembrete, um card será exibido quando o lembrete desaparecer.
Fala para definir lembrete
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Lembrar de ligar para John as 18:00." ("Remind me to call John at 6 PM.")
• "Lembrar de esvaziar a caixa de areia quando chegar em casa." ("Remind me to empty the litter box when
I get home.")
Crie ou visualize uma nota
Fale com o relógio para criar uma nota ou visualizar as existentes usando os aplicativos Android como o Google
Keep. Você também pode visualizar e editar as listas do Google Keep.
Fale para criar ou ver uma nota
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google."Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Criar uma nota: Experimentar o novo restaurante na Main Street" ("Take a note: Try the
new restaurant on Main Street.")
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Definir alarmes e cronômetro
Definir um alarme
Você pode falar com o relógio para definir um alarme. Um alarme também pode ser definido através do menu
localizado na tela.
Os alarmes do relógio e do telefone são separados. Ao adicionar um alarme no relógio, ele não aparecerá
no telefone e vice-versa.
Quando o alarme disparar, o relógio irá vibrar e exibir um cartão.
• Desligar: Arraste o ícone Acordar
da esquerda para a direita.
• Soneca: Arraste o ícone Soneca
da direita para a esquerda.
Fale para definir o alarme
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Definir alarme para as 18:00" ("Set an alarm for 6PM.")
Use o menu para definir o alarme
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navege e toque em Definir um alarme (Set an alarm) . Em seguida, selecione o horário.
Visualizar alarmes atuais
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue e toque em Mostrar alarmes (Show alarms) .
Cronômetro
Fale com o relógio para iniciar o cronômetro. O cronômetro também pode ser iniciado através do menu
localizado na tela.
Ao iniciar o cronômetro, um novo card será exibido. Toque no botão para interromper e iniciar o cronômetro.
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Fale para iniciar o cronômetro
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Iniciar cronômetro." ("Start stopwatch.”)
Use o menu para iniciar o cronômetro
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue e toque em Iniciar cronômetro (Start stopwatch) .

Compromissos
Compromissos
Seus próximos eventos serão exibidos automaticamente como um card. Também é possível falar com o relógio
ou usar o menu localizado na tela para abrir o calendário.
Fale para visualizar Compromissos
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "O que tenho para fazer amanhã?" ("What does my day look like tomorrow?")
• "Quando é a minha próxima reunião?" ("When's my next meeting?")
Utilize o menu para visualizar Compromissos
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue e toque em Compromissos .
O cartão do calendário será exibido.

Rastrear encomendas
Rastreie uma encomenda
O status de suas encomendas aparecerá automaticamente como um cartão, caso tenha uma confirmação de
pedido no Gmail.
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Escute suas músicas
Controle suas músicas
Quando uma música estiver tocando no seu telefone, um cartão de música será exibido no relógio. Você pode
pausar, reproduzir e pular faixas.
Qualquer aplicativo que mostre reproduzir, pausar e pular na sua tela de bloqueio, como o Google Play Music,
será exibido no relógio.

Tire uma foto com o Google Câmera
Você pode utilizar o seu relógio para tirar fotos usando o aplicativo Google Câmera no seu telefone. Isto é útil
caso queira estar em uma foto que está sendo tirada com o seu telefone. Saiba como tirar uma foto usando seu
relógio e o aplicativo Google Câmera.

Ler e responder mensagens
Leia e responda as mensagens de textos e e-mails, veja quem está ligando e muito mais. Confira os exemplos
abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.
Disponibilidade de idiomas para dicas de voz
A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês,
alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas
ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Ler e responder a e-mails
Use seus aplicativos de e-mail favoritos com o Android Wear, incluindo o Gmail. Saiba mais sobre como usar o
Gmail com o Android Wear.
Ler e-mail
O e-mail novo será exibido como um card. Os cards de e-mail somente aparecerão se você recebe notificações
de e-mail no seu telefone.
Deslize da direita para a esquerda para diferentes atividades, como arquivar ou responder. Caso queira
receber notificações de e-mail no telefone, mas não no relógio,. configure o seu aplicativo de e-mail para parar
de enviar as notificações para o relógio. Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre como o Gmail funciona
com o Android Wear.
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Enviar um email
Fale com o relógio para enviar um e-mail a um contato ou fale o endereço de e-mail.
Fale para enviar um e-mail
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Enviar e-mail para Alex Jones dizendo que estou ansioso para o jantar de amanhã."
("Send email to Alex Jones that I’m looking forward to dinner tomorrow.”)
Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre como o Gmail funciona com o Android Wear.
Responder um e-mail
O e-mail será exibido como um cartão. Deslize da direita para a esquerda para diferentes atividades, como
arquivar ou responder. Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre como o Gmail funciona com o Android
Wear.

Ler e responder mensagens de texto e de e-mail
Você pode usar seus aplicativos de mensagens favoritos com o Android Wear, incluindo o Hangouts. Saiba mais
sobre como usar o Hangouts com o Android Wear.
Ler uma mensagem de texto ou de e-mail
As novas mensagens de texto ou de e-mail serão exibidas como um card. Os cards serão exibidos caso receba
notificações de mensagens em seu telefone.
Deslize da direita para a esquerda para realizar diferentes atividades, como responder. Caso queira receber
notificações no telefone, mas não no relógio, configure os aplicativos específicos para parar de enviar as
notificações para o relógio. Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba como ele funciona com o Android Wear.
Envie uma mensagem de texto para um amigo
Fale o nome do contato para enviar uma mensagem de texto. Isso envia uma mensagem SMS.
Fale para enviar uma mensagem de texto
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "SMS para Steve Estou cinco minutos atrasado." ("Text Steve I'm running 5 minutes late.")
• "Envie uma mensagem para Kirsten que eu vou comprar o jantar." ("Send Kirsten a message that I’m
going to pick up dinner.")
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Lembre-se de que quando você diz "enviar uma mensagem", você irá enviar uma mensagem de texto.
Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba como ele funciona com o Android Wear.
Responder uma mensagem de texto
Sua mensagem irá aparecer como um card. Ao deslizar da direita para a esquerda, a opção responder será
exibida. Toque em responder, em seguida, fale a mensagem. Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba como ele
funciona com o Android Wear.

Ver chamadas
Visualize as chamadas recebidas
As chamadas recebidas serão exibidas no relógio.
Atender:
1 Deslize o botão verde da direita para a esquerda, em direção ao centro da tela.
2 Use o telefone para falar.
Enviar a chamada para o correio de voz: Deslize o botão vermelho da esquerda para a direita em direção
ao centro da tela.
Responder com uma mensagem pré-escrita: Deslize a seta da parte inferior para a parte superior da tela e
toque em uma mensagem.

Obtenha direções, informações sobre o tráfego, de
voos e mais
Obtenha direções, encontre comércios locais, consulte seu caminho para o trabalho, veja os próximos voos e
muito mais. Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.
Disponibilidade de idiomas para dicas de voz
A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês,
alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas
ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.
Navegação detalhada
Fale com o relógio para obter direções detalhadas ao seu destino. Fale o destino e a rota irá aparecer no relógio.
Durante o caminho, você poderá visualizar as direções de maneira detalhada.
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Quando Localização (Location) estiver ativado em seu telefone, a navegação funciona no relógio, mesmo se o
telefone estiver bloqueado.
Consulte os países disponíveis para navegação.
Fale para obter direções detalhadas
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Vá até Union Square, São Francisco." ("Navigate to Union Square, San Francisco.")
• "Instruções para Philz Coffee" ("Directions to Philz Coffee")
Veja o tempo e distância até o seu destino:
1 Deslize o card para cima.
2 Deslize da direita para a esquerda uma vez.
3 As informações de rota serão exibidas.
Cancelar a navegação:
1 Deslize o cartão para cima.
2 Deslize da direita para a esquerda até ver o botão Sair da navegação.
3 Toque em Sair da navegação (Stop).
Informações sobre o tráfego
Um cartão de tráfego será exibido com o tempo do trajeto. Adicione endereços do trabalho ou de casa no Google
Now.
Encontre informações sobre lugares e comércio
Fale com o relógio para encontrar lugares e comércios próximos. Pesquise também o número de telefone ou
endereço de uma comércio próximo e sua distância.
Fale para encontrar um lugar ou comércio
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Encontrar a Torre Eiffel" ("Find the Eiffel Tower")
• "Onde está o posto de gasolina mais próximo?" ("Where’s the closest gas station?”)
• "Lojas Target em Denver" ("Target stores in Denver”)
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"Endereço Blue Barn" ("Blue Barn address”)
"Qual a distância do Starbucks da minha casa?" ("How far is Starbucks from my home?”)
Verifique voos ou reservas de hotéis
As informações sobre voos e hotéis serão exibidas automaticamente como um card, desde que suas reservas
estejam no Gmail.
•
•

Obtenha respostas rápidas sobre o clima, esportes e
muito mais
Consulte o clima dos próximos dias, traduza saudações em diferente idiomas, converta moedas e muito mais.
Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.
Disponibilidade de idiomas para dicas de voz
A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês,
alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas
ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.
Resultados e horários dos esportes
Os resultados dos jogos e os próximos jogos serão exibidos como cards (cartões). Fale com o relógio para
consultar os resultados para um jogo atual ou quando seu time irá jogar novamente.
Cards (Cartões) de esportes não estão disponíveis em todas as regiões.
Fale para ver informações de esportes
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Quando é o próximo jogo dos Mets?" ("When is the next Mets game?")
• "Qual foi o resultado do Leeds United?" ("How did Leeds United do?")
Escolha de quais times deseja obter atualizações
Para obter atualizações, personalize seus times favoritos no Google Now..
Confira o clima
O clima também será exibido automaticamente como um card. Fale com o relógio para verificar o clima para a
sua localização ou um lugar que irá viajar.
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Fale para visualizar o clima
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Clima em São Francisco." ("Weather in San Francisco.")
• "Como estará o clima em Nova York amanhã?" ("What's the weather in New York City tomorrow?")
Visualize a hora de diversos fusos horários
Fale com o relógio para obter a hora de qualquer local.
Fale para visualizar a hora
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Que horas são em Londres?" ("What time is it in London?")
Traduzir palavras ou frases
Fale com o relógio para obter traduções de palavras e frases.
Fale para traduzir
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Como se diz olá em espanhol?" ("How do you say 'hello' in Spanish?")
Contagem de calorias
Fale com o relógio para saber quantas calorias há em alimentos comuns.
Fale para visualizar as calorias
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Quantas calorias há em um abacate?" ("How many calories are in an avocado?”)
Procurar uma palavra
Fale com o relógio para saber a definição de uma palavra.
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Fale para visualizar definições
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "O que significa onomatopeia?" ("What does onomatopoeia mean?")
Confira o mercado de ações
As ações serão exibidas automaticamente como cards. Fale com o relógio para controlar o seu portfólio, obtendo
preços de ações ao vivo.
Fale para visualizar as ações
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Qual é o preço das ações do Google?" ("What's Google's stock price?")
Escolha de quais ações deseja obter atualizações
Você pode personalizar o Google Now para escolher quais ações deseja seguir.
Conversão de unidades
Fale com o relógio para converter moedas, volume, peso e muito mais.
Fale para visualizar conversões
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Quanto é 16 onças em libras?" ("What's 16 ounces in pounds?")
• "Converter 100 euros para dólares americanos." ("Convert 100 euros to US dollars.”)
• "Quantos quilômetros é 50 milhas?" ("How many kilometers is 50 miles?”)
Resolva problemas de matemática
Fale com o relógio para calcular problemas de matemática.
Fale para visualizar os cálculos matemáticos
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte: "Qual é a raiz quadrada de 2209?" ("What is the square root of 2209?")
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Visualize os próximos eventos
Fale com o relógio para procurar eventos, como os próximos feriados.
Fale para visualizar os eventos
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Que horas será o pôr do sol?" ("When is sunset?")
• "Quando é o dia de Ação de Graças?" ("When is Thanksgiving?”)
Procure fatos aleatórios
Fale com o relógio para procurar fatos aleatórios.
Fale para fazer perguntas sobre pessoas, lugares e coisas
1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale o seguinte:
• "Onde Albert Einstein nasceu?" ("Where was Albert Einstein born?")
• "Qual é a altura de Barack Obama?" ("How tall is Barack Obama?”)
• "Qual é a altura da Torre Eiffel?" ("How tall is the Eiffel Tower?”)
• "Quantos anos tem Meryl Streep?" ("How old is Meryl Streep?")
• "Qual é a temperatura do sol?" ("How hot is the sun?")

Monitore a sua forma física
O Google Fit é um aplicativo de fitness que já vem pré-instalado no relógio. Você pode usá-lo para:
• Estimar quantos passos você dá por dia
• Definir metas de passos diárias
Com o Fit, você vê quantos passos deu nos últimos 7 dias. Seus dados não serão compartilhados com terceiros
sem o seu consentimento.
Os sensores de forma física são destinados somente ao lazer e ao bem-estar, não sendo indicados para uso
médico.
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Exibir ou ocultar cards (cartões) Fit
No relógio, você encontrará cards Fit com resumos da quantidade de passos dada por dia. Você pode descartar
esses cards a qualquer momento, deslizando-os da esquerda para a direita.
Ao ocultar um card Fit, você não verá outro até 17 horas ou no dia seguinte.
Desligue os cards Fit totalmente:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Deslize para cima para encontrar o card Fit no relógio.
3 Deslize o card da direita para a esquerda até encontrar uma tela cinza.
4 Toque em Exibir card de passos (Show step card). Sob este, deverá aparecer a mensagem Desativado.

Ver uma estimativa da quantidade de passos dada por dia
Você pode falar com o seu relógio para ver uma estimativa de quantos passos foram dados. Também é possível
ver essa informação no menu na tela.
Falar para ver seus passos
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Diga "Ok Google." Você verá uma tela branca com uma letra "g" em vermelho.
3 Diga "Mostrar meus passos" ("Show me my steps.")
Usar o menu para ver seus passos
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Role e toque em Mostrar meus passos (Show me my steps).

Definir metas de passos diárias
Você pode definir metas de quantos passos deseja dar a cada dia. Consulte o relógio para ver quão próximo
você está de atingir sua meta.
Seu relógio vem predefinido com uma meta de 10.000 passos. Para alterar a meta:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Você verá uma tela branca com uma letra "g" em vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Toque em Mostrar meus passos (Show me my steps).
5 Deslize da direita para a esquerda até encontrar o menu.

29

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR
6 Role para baixo e toque em Meta diária de passos (Daily step goal).
7 Role e toque na meta desejada.

Dicas e truques do Android Wear
Aqui estão algumas dicas e truques para usar o seu relógio:

Escureça a tela com a palma da mão
Para escurecer rapidamente a tela, basta colocar a palma da mão completamente sobre ela até que o relógio
vibre.

Deslize uma vez para fazer com que o relógio pare de vibrar
Para desligar todas as vibrações do relógio, silencie-o deslizando na tela de cima para baixo. O relógio irá vibrar
e a palavra "Não vibrar" ("Mute") será exibida. Para ativar a vibração, basta deslizar para baixo novamente.

Configure os aplicativos específicos para parar de exibir as
notificações no relógio
Caso receba notificações no telefone que não deseja ver no relógio, configure os aplicativos específicos para
parar de exibí-las. Você pode querer visualizar seus e-mails no telefone, por exemplo, mas não no relógio.
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Toque no ícone Configurações
.
3 Toque em Bloquear notificações de apps.
4 Toque no ícone Mais (Plus) .
5 Toque no aplicativo que deseja bloquear.

Silencie o telefone automaticamente ao utilizar o relógio
Se deseja silenciar o telefone quando o relógio estiver conectado, siga estes passos:
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Toque no ícone Configurações .
3 Marque a caixa ao lado de Desativar som de disp. conect.

Fale para acessar Configurações
Fale com o relógio para visualizar rapidamente o menu Configurações.
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1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
3 Fale "Configurações” ("Settings").

Fale para realizar tarefas simples
Um menu de tarefas simples será exibido no relógio e qualquer coisa nessa lista também pode ser falada em
voz alta.
Por exemplo, quando estiver no menu toque em "Iniciar cronômetro." ("Start stopwatch.”) Para fazer a mesma
coisa, mas com a sua voz, basta falar "Ok Google, iniciar cronômetro" a partir da maioria das telas.
Visualizar o menu de recursos:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Fale "Ok Google” ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g"
vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Deslize para visualizar as diferentes opções.

Aplicativos do Google que funcionam com o Android
Wear
Nesta seção você encontra alguns aplicativos do Google no telefone ou tablet que podem ser usados com o
Android Wear. Você pode usar os aplicativos do Google ou outros aplicativos da mesma maneira no telefone
Android.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps para telefone
Google Calendar
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Use o Google Now com o Android Wear
Os cards do Google Now podem ser exibidos no Android Wear, se você tiver o Google Now instalado em seu
telefone Android.

Personalize seus cards (cartões) do Google Now
Os cards do Google Now exibidos no Android Wear são provenientes do cabeçalho do Google Now existente.
Todas as alterações feitas às configurações do card em seu telefone também terão impacto sobre os cartões
visualizados no Android Wear. Para alterar os cartões que aparecem no relógio, é necessário personalizar os
cards do Google Now no telefone.
Se fizer alterações, siga as instruções abaixo para atualizar o Google Now e sincronizá-las com o Android Wear:
1 Abra o aplicativo de Pesquisa do Google no telefone.
2 Deslize para baixo os primeiros cards do Google Now que visualizar.
3 Você saberá que seus cartões estão atualizando quando a linha abaixo da caixa de busca começar a
mudar de cores.

Cards (cartões) do Google Now que funcionam com o
Android Wear
Ações (Stocks)
Clima (Weather)
• Lembretes (Reminders)
• Esportes (Sports)
• Tráfego (Traffic)
• Voos (Flights)
• Cartão de embarque (Boarding pass)
• Confirmação de envio de encomendas (Shipping confirmation for packages)
• Informações de transporte público de trens e ônibus mais próximos (Public transit info on nearby trains &
buses)
• Aniversários dos amigos (Friends’ birthdays)
• Alertas públicos (Public alerts)
• Lembretes para não se atrasar em futuros eventos (Reminders to leave on time for upcoming appointments)
• Reservas de hotéis e restaurantes (Hotel & restaurant reservations)
Saiba mais sobre os cards do Google Now.
•
•
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Use o Hangouts com o Android Wear
O artigo que está sendo desenvolvido pela Hangouts ajuda o escritor a cruzar sua publicação na central de ajuda
do Android Wear.

Use o Gmail com o Android Wear
O artigo que está sendo desenvolvido pelo Gmail ajuda o escritor a cruzar sua publicação na central de ajuda do
Android Wear.
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Gerenciar notificações
A maioria das notificações do telefone também serão exibidas no relógio. Essas incluem as notificações de
chamadas não atendidas, mensagens de textos, lembretes de eventos e mais.
Ao receber uma notificação, o relógio irá apenas vibrar e não emitirá nenhum som.

Como funcionam as notificações
O relógio usa os ajustes de notificação existentes em cada aplicativo do seu telefone.
• Se o aplicativo vibra ou faz um som para as notificações no telefone, o relógio irá vibrar.
• Se o seu aplicativo não vibra ou não faz nenhum som, o relógio não vibra, mas um cartão ainda é exibido no
relógio.
• Se o telefone estiver no modo silencioso, o relógio ainda irá vibrar, pois o relógio usa as configurações de
cada aplicativo individualmente.
Por exemplo, se o som e a vibração das notificações do Gmail estiverem ativados no telefone, o relógio irá vibrar
quando você receber um novo e-mail. Se você desativar essas notificações do Gmail no telefone, o relógio não
irá vibrar, mas os cartões ainda serão exibidos no relógio.
Ao descartar uma notificação no relógio, a mesma também será descartada no telefone (e vice-versa).

Colocar as notificações do relógio no modo silencioso
Caso não queira visualizar as notificações no relógio, altere para o modo silencioso. Quando o relógio estiver no
modo silencioso ele não irá vibrar ao receber novas notificações.
Não vibrar: Deslize totalmente de cima para baixo. A opção 'Não vibrar' ('Mute') será exibida. Toque na tela para
escolher entre Ativado ou Desativado.
Quando o relógio estiver no modo silencioso, um ícone
Não vibrar (Mute) será exibido na tela.

Desativar notificações de aplicativos específicos no relógio
Caso receba notificações no telefone que não deseja ver no relógio, configure os aplicativos específicos para
parar de exibí-las.
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Toque no ícone Configurações .
3 Toque em Bloquear notificações de apps.
4 Toque no ícone Mais (Plus) .
5 Toque no aplicativo que deseja bloquear.
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Desativar os cartões do Google Now: Caso não queira nenhum cartão Google Now, desative o Google Now
no telefone.
Ao ouvir uma música no telefone, o cartão da música será sempre exibido com as opções para pausar e
reproduzir. Não é possível desativar esse cartão.

Desligue os sons do telefone
Caso deseje silenciar o telefone quando o relógio estiver conectado, siga estes passos:
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Toque no ícone Configurações .
3 Toque em Desativar som de disp. conect.

Como gerenciar a vida da bateria
Verifique a duração restante da bateria
Deslize de cima para baixo um pouco na tela para ver a vida útil da bateria e a data.

Dicas para economizar bateria
•
•
•

Reduza o brilho da tela do relógio.
Configure a tela para desligar quando não estiver em uso.
Limite o número de notificações exibidas no relógio.

Configurações do visor (mostrador, brilho)
Altere o mostrador do relógio
O modelo do mostrador do relógio pode ser alterado ao tocar no fundo da tela ou em Configurações.
Fundo da tela
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque e segure em qualquer lugar no fundo da tela por dois segundos. Será exibida uma lista para sua
escolha.
3 Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos.
4 Toque para escolher um novo modelo.
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Configurações
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Navegue até visualizar Alterar mostrador do relógio (Change watch face) .
7 Toque em Alterar mostrador do relógio (Change watch face) .
8 Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos.
9 Toque para escolher um novo modelo.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.

Altere o brilho do relógio
Alterar o brilho da tela:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Toque em Ajustar brilho .
7 Escolha um nível de brilho ao tocar em uma opção.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.
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Ligar ou desligar a tela
Quando o relógio estiver inativo, você pode ajustar a tela para:
• Desligar completamente.
• Fique "sempre ligado" ("always on") para visualizar o tempo, bem como seu card preferido.
Economize bateria ao desligar completamente o relógio quando não estiver usando.
Esse ajuste pode ser alterado no telefone ou no relógio.
No telefone ou tablet
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Toque no ícone Configurações .
3 Marque ou desmarque a caixa ao lado de "Tela sempre ligada" ("Screen always on").
No relógio
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Toque em Tela sempre ligada para ativar ou desativar.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.
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Altere os aplicativos que utiliza para ações de voz
Defina diferentes ações de voz para cada aplicativo que utiliza. Por exemplo, o aplicativo usado para Definir
alarme (Set an alarm) ou enviar mensagens pode ser alterado.
1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
2 Na metade inferior da tela em "Ações de voz" ("Voice actions"), é exibida uma lista de ações.
3 Navegue e toque em uma ação. Escolha entre os aplicativos disponíveis.
• Você também pode tocar em Procurar apps compatíveis. Isso abrirá o Play Store, onde será exibido uma
seleção de aplicativos que funcionam com o Android Wear.

Ative ou desative o modo avião
Se estiver em um avião ou em qualquer outra situação em que deseja desativar a conexão de dados sem fio ou
móvel do relógio, coloque o relógio em modo avião.
Siga estes passos:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Navegue até visualizar Modo avião.
7 Para ativar ou desativar toque em Modo avião.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.
Saiba mais sobre o que ainda funciona quando o relógio está no modo avião.
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O que ainda funciona quando o relógio não está
pareado
Se você não estiver perto do telefone ou cancelou o pareamento do relógio com o telefone, alguns recursos
básicos do relógio ainda podem ser utilizados.
Os seguintes recursos podem ser utilizados ao tocar na tela. As ações de voz não poderão ser utilizadas.
• Veja a hora e a data
• Definir um alarme
• Cronômetro
• Visualize o calendário do dia
• Consulte o contador de passos
• Altere o mostrador do relógio
• Colocar o relógio no modo avião

Reiniciar o relógio
Em determinadas situações pode ser necessário ou apenas desejar reiniciar o relógio. Ele pode ser reiniciado de
duas maneiras, através de Configurações ou usando o hardware do relógio.
Reiniciar através de Configurações:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Navegue até visualizar Reiniciar , em seguida, toque para reiniciar.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.
Você também pode reiniciar seu relógio através do próprio hardware.
Caso precise limpar todos os dados do relógio, restaure o relógio para as configurações de fábrica.
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Restaurar o relógio para as configurações de fábrica
Ao restaurar o relógio para as configurações de fábrica, todos os dados armazenados no relógio serão
apagados. Esses dados não podem ser restaurados. Eles incluem as notificações e os cards ativos, os dados de
fitness, quaisquer aplicativos de terceiros instalados e todos os seus dados armazenados, as configurações do
sistema e as preferências. Os dados armazenados na sua Conta do Google, no entanto, não são afetados.
Restaurar o relógio não irá restaurar as configurações de fábrica do telefone ou tablet.
Depois de restaurar o relógio para as configurações de fábrica, faça o pareamento com o telefone novamente.
Para restaurar as configurações de fábrica, siga estes passos:
1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
4 Navegue até visualizar Configurações .
5 Toque em Configurações .
6 Navegue até visualizar Redefinir dispositivo , em seguida, toque para restaurar.
Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK
Google, Settings") no mostrador ativo.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO ANDROID WEAR
Meu relógio não está fazendo o pareamento com o
telefone
Se o relógio não está fazendo o pareamento com o telefone, tente as seguintes soluções de problemas:
• Verifique se o telefone ou tablet está operando o Android 4.3 ou superior. Visite a página da web http://g.co/
WearCheck pelo telefone para verificar a compatibilidade.
• Verifique se o telefone está ao lado do relógio.
• Verifique se o Bluetooth está ligado.
• Verifique se o telefone está conectado à Internet. Tente abrir um site no telefone, como news.google.com para
se certificar de que está conectado com a internet.
• Verifique se os seguintes aplicativos atualizados no telefone:
• Aplicativo Google Play Services versão 5.0.77 ou superior
• Aplicativo Pesquisa Google (Google Search) versão 3.5.12 ou superior
• Aplicativo Android Wear versão 1.0 ou superior

Erro "Não é possível conectar com a Internet”
Caso esteja tentando parear o relógio com o telefone e essa mensagem de erro é exibida, tente as soluções
abaixo.
O relógio continuará tentando o pareamento, então, após cada passo verifique se a mensagem de erro
desapareceu.
• Se estiver conectado com a Internet, mas o relógio não está realizando o pareamento, reinicie o telefone.
• Verifique se os seguintes aplicativos atualizados no telefone:
• Aplicativo Google Play Services versão 5.0.71 ou superior
• Aplicativo Pesquisa Google (Google Search) versão 3.5.12 ou superior
• Aplicativo Android Wear versão 1.0 ou superior
Como verificar a versão do aplicativo
1 Abra o aplicativo de Ajustes do telefone.
2 Em "Dispositivo", toque em Aplicativos.
3 Na parte superior da tela, deslize o dedo da direita para a esquerda sobre a palavra "Baixado" até
visualizar "Tudo".
4 Procure o aplicativo que deseja e toque nele.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO ANDROID WEAR
5 A informação de versão será exibida no topo da tela, sob o nome do aplicativo.
Alguns telefones têm diferentes configurações. Verifique com o fabricante, se necessário.
Como atualizar os aplicativos
1 No telefone, abra o aplicativo
Google Play Store.
2 Toque no ícone Play Store > Meus Aplicativos para visualizar seus aplicativos baixados. Os
aplicativos com atualizações disponíveis são rotulados como "Atualizar".
3 Selecione cada aplicativo para atualizar ou toque em Atualizar tudo para baixar todas as atualizações
disponíveis.
Dica: Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar o dispositivo para atualizar um aplicativo.
• No relógio, deslize o cartão de erro da
direita para a esquerda até visualizar um botão verde com uma seta
circular . Toque no botão.
• No aplicativo Android Wear do telefone, siga estes passos para desconectar e reconectar o relógio:
1 Abra o aplicativo Android Wear .
2 Na parte superior da tela, toque
> Desconectar G Watch. O relógio será desconectado.
3 Na parte superior da tela, toque
> Conectar G Watch. O relógio será desconectado.
4 No relógio, deslize o cartão de erro da
direita para a esquerda até visualizar um botão verde com
uma seta circular . Toque no botão.
• Reinicie o relógio pressionando o botão de energia até que ligue novamente. Ele irá tentar conectar. Se ele
não ligar, reinicie o telefone novamente.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-W100
4Nome Técnico: LG-W100
4Dimensões: 37,9 x 46,5 x 9,95 mm
4Peso: 63 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.”

1379-14-1003

(01)0789329974466-2
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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
LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

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

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

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC
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