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Como proprietário deste TECHNOS CONNECT, você 

possui um relógio inteligente de alta tecnologia e 

qualidade, resultado de muita pesquisa e dedicação.
Use as funcionalidades do seu relógio para ter controle 

do seu tempo e criar momentos inesquecíveis. A nossa 

maior conquista é fazer parte da sua história. 
Leia este manual cuidadosamente. Nele você 

encontrará mais informações sobre a garantia e de como 

usar e cuidar do seu smartwatch.



LIMPEZA E CUIDADOS
Mantenha seu smartwatch sempre limpo. Além de manter a boa 

aparência, a limpeza evitará a oxidação causada pelo acúmulo de sujeira e 
suor sobre o seu smartwatch. Para prolongar o tempo de vida útil atente aos 
cuidados mencionados neste guia.

Pulseira de borracha ou silicone
- Após utilizar o smartwatch por longos períodos, limpe-o logo que possível. 

O suor e outras impurezas podem danificar seus componentes. Para a limpeza 
utilize uma flanela macia umedecida com água e detergente neutro, após a 
limpeza seque com uma flanela macia;

- Evite exposição prolongada do smartwatch ao calor ou aos raios UV. Os 
raios UV podem afetar a natureza do material.

Produtos Químicos
- Evite o contato de produtos como perfume, cosméticos, solventes, etc. 

Estes produtos podem danificar esteticamente a caixa e a pulseira do seu 
smartwatch, além de danificar as vedações da caixa, comprometendo a  
resistência à água.

Temperatura Extrema
- Evite a exposição do smartwatch à luz direta do sol ou guardá-lo em local 

extremamente quente ou frio durante longos períodos de tempo. Essas 
atitudes podem danificar  os componentes internos e externos do seu 
smartwatch.

Eletricidade Estática
Os circuitos integrados do seu smartwatch são sensíveis à eletricidade. Se 

ele for exposto a uma eletricidade estática intensa, suas exibições poderão 
ser afetadas de modo permanente.

Nota: Não permita que o display touch screen entre em contato com outros 
dispositivos elétricos, pois as descargas eletrostáticas poderão provocar o seu 
mau funcionamento.

Campos Magnéticos
- Este smartwatch será afetado por campos magnéticos produzidos por 

aparelhos eletrodomésticos;
- Se o smartwatch for usado próximo de forte magnetismo, suas funções 

poderão ser afetadas de modo adverso.

Impacto
- Não é recomendado a utilização do smartwatch durante a prática de 

atividades desportivas como tênis ou golfe, visando proteger contra 
vibrações que podem danificar o seu módulo e/ou display touch screen.

Tenha os seguintes cuidados ao utilizar o seu smartwatch com display touch screen
O display do seu smartwatch é confeccionado em vidro e/ou acrílico e 

poderá quebrar se o seu dispositivo cair ou sofrer um forte impacto. Não utilize 
o seu smartwatch se o mesmo estiver com o display partido ou rachado, pois 
poderá haver o risco de acidentar-se.

O seu smartwatch possui um display touch screen sensível ao toque. O 
display responde melhor a um toque leve da ponta do seu dedo.  
A utilização de força excessiva ou de um objeto metálico ao pressionar o 
display touch screen poderá danificar a superfície do mesmo e anular a 
garantia.

PERIGO! Para evitar danificar o display touch screen, não o toque com 
objetos afiados ou aplique uma pressão excessiva com a ponta dos dedos.

Resistência à água
O seu smartwatch é um produto eletrônico, portanto, o mesmo se 

diferencia de um relógio tradicional quando o assunto é resistência à água. O 
seu smartwatch possui a classificação IP68.

A classificação IP (Proteção de Ingresso) é um padrão internacional para 
medir os níveis de proteção contra poeira e água. 

O primeiro dos dois dígitos do código IP indica o nível de proteção contra 
objetos sólidos, incluindo poeira. 

O segundo dígito indica a que grau o dispositivo está protegido da água. 
Antes de utilizá-lo, atente para as seguintes informações:

Com base nessas informações o seu smartwatch esta protegido contra:
IP6X - Proteção total contra a entrada de poeira
IPX8 - Proteção contra os efeitos da imersão continua em água a 1,5m de 

profundidade por 90 minutos.



Nota: A garantia do seu smartwatch não abrange os danos ou defeitos 
causados por uso indevido ou incorreto do dispositivo tendo em conta as 
instruções mencionadas neste guia.

ADVERTÊNCIA: Para manter a resistência à água informada, não pressione 
nenhum botão quando o smartwatch for exposto a água.

Notas: 
- O seu smartwatch tem a sua capacidade de resistência à água testada durante o 
processo de montagem. Após o ensaio, o seu smartwatch é retirado do equipamen-
to de teste e suas funções e recursos são testados. 

Cuidados com a bateria recarregável
- Não elimine o seu smartwatch no fogo. A bateria poderá explodir;
- A bateria deverá ser trocada apenas nas Assistências Técnicas do Grupo Technos;
- Carregue a bateria de acordo com as instruções;
- Não tente abrir a força o seu smartwatch e nem tente remover a bateria incluída;
- A bateria e os demais equipamentos eletrônicos deverão ser reciclados ou 
eliminados separadamente do lixo doméstico.
Nota: 
- A utilização de bateria ou cabo USB não aprovados pelo Grupo Technos poderão 
representar risco de fogo, explosão, vazamento ou outro perigo. A garantia do 
Grupo Technos não abrange danos no smartwatch causados por baterias ou 
carregadores não aprovados pelo Grupo Technos.
Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto não deve ser misturado com lixo 
comum quando descartado. Há um sistema de coleta separada para 
equipamentos elétricos e eletrônicos.

Normalmente, equipamentos elétricos e eletrônicos podem ser devolvidos sem 
custo para descarte. Para mais informações, entre em contato com as autoridades 
municipais competentes ou com a Central de Relacionamento do Grupo Technos. 
O descarte correto garante que os equipamentos elétricos e eletrônicos sejam 
reciclados e reutilizados de forma adequada. Isto ajuda a evitar potenciais danos 
para o ambiente e para a saúde humana, além de preservar os recursos naturais, 
portanto:

- Não descarte o produto com o lixo doméstico;
- As baterias não devem ser descartadas com o lixo comum e exigem coleta 

seletiva;
- O descarte das embalagens e de seu produto deve ser feito de acordo com as 

normas locais.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES NA UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE SAÚDE

ADVERTÊNCIA: A utilização das informações obtidas através das funções de 
saúde do smartwatch é de inteira responsabilidade do usuário. 

O smartwatch tem como finalidade fornecer uma informação razoavelmente 
aproximada em relação ao ritmo, passos, calorias queimadas e distância percorrida. 
No entanto, esses dados dependem da precisão das informações introduzidas pelo 
usuário, além de estarem sujeitos a outros fatores externos alheios ao nosso controle. 
Sendo assim, não garantimos que as informações fornecidas sejam 100% precisas.

O smartwatch, bem como seu aplicativo e qualquer outra função ou software 
incluído, NÃO são dispositivos médicos profissionais e objetivam apenas auxiliar na 
prática de atividades físicas.

O produto não foi concebido e nem adequado para ser utilizado no diagnóstico 
de doenças, cura, tratamento ou prevenção. Em caso de perguntas a respeito de 
suas condições vitais diárias, consulte sempre um médico qualificado antes de 
realizar quaisquer alterações na sua rotina de exercícios, sono ou nutrição que tal 
poderá causar danos severos a sua saúde ou morte.

Pessoas com dispositivos médicos implantados
A operação de equipamentos de rádio, incluindo telefones celulares, podem 

interferir com a função de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. 
Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele 
esta devidamente protegido contra a energia de rádio externa. As pessoas que 
possuam esses aparelhos devem:

- Manter o smartwatch a mais de 20 centímetros do seu dispositivo médico 
quando o smartwatch estiver ligado;

- Nunca transportar o smartwatch no bolso do peito;



-Utilizar no pulso oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar a 
potencial interferência de rádio frequência;

- Não utilizar o smartwatch caso repare em alguma interferência com seu 
dispositivo. Neste caso, desligue imediatamente o smartwatch se houver qualquer 
razão para suspeitar que esteja ocorrendo qualquer tipo de interferência.

Caso você tenha qualquer tipo de dúvida sobre a utilização do aparelho portátil 
com um aparelho médico implantado, consulte o seu médico.

OUTRAS PREOCUPAÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA
Tecnologia de conexão sem fio Bluetooth®

Os aparelhos com tecnologia de conexão Bluetooth se comunicam usando 
transceptores de rádio montados na fábrica e que operam em uma frequência de 
rádio disponível globalmente para garantir a compatibilidade em todo o mundo.

O aparelho pode se comunicar com outros aparelhos Bluetooth a uma distância 
máxima de 10 metros.

Aviões e hospitais
ADVERTÊNCIA: O aparelho deve ser colocado no “Modo Avião” ou desligado 
em aviões, hospitais ou outros locais públicos onde os aparelhos eletrônicos de 
transmissão sem fio e outros aparelhos portáteis são proibidos.

Cuidados ao dirigir
PERIGO!
É de sua responsabilidade uma condução segura ao operar um veículo.

Usar um aparelho portátil ou um acessório para mensagens enquanto dirige 
pode causar distração e pode resultar em morte ou ferimentos a você e/ou a outras 
pessoas. O uso de um aparelho portátil ou acessório poder ser proibido ou restrito em 
determinadas áreas, é obrigação do condutor do veículo obedecer sempre as leis e 
regulamentos sobre o uso desses produtos.

Quando estiver dirigindo, NUNCA desempenhe qualquer função no smartwatch 
que desvie sua atenção do seu trajeto.

CARREGANDO O SEU SMARTWATCH
- Conecte o cabo USB que acompanha o seu smartwatch em qualquer 

entrada USB, preferencialmente em seu Laptop ou Desktop ou portas USB de 
5V. Não carregue o smartwatch em portas USB com outra voltagem. 

- Em seguida, conecte o plugue magnético aos conectores no fundo do 
smartwatch.

NOTA: 
Para evitar danos ao seu smartwatch, utilize apenas o cabo USB que 

acompanha o produto.
- Não utilize o smartwatch enquanto carrega.
- O tempo total para uma  carga completa é por volta de duas horas. A 

autonomia do smartwatch com carga completa em uso continuo de 3 a 5 
dias, dependendo das funcionalidades utilizadas.

CONFIGURANDO O SEU SMARTWATCH
Para configurar seu smartwatch com um smartphone, você deve primeiramente 

fazer o download e instalar o aplicativo Technos Connect  ID através da App StoreSM 
ou Loja Google PlayTM.

O seu smartwatch está disponível somente para smartphones com Bluetooth 4.0, 
e com os sistemas operacionais IOS 10 ou superior ou Android 5.1 ou superior.
Nota: 

Apple e o logotipo são marcas de titularidade da Apple Inc. 
registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca 
de serviço da Apple Inc.

Android, Google, Google Play e outras marcas são marcas 
de titularidade da Google Inc.

Direitos autorais e marcas comerciais de terceiros
Todas as marcas comerciais contidas neste manual e/ou no dispositivo são de 

propriedade dos respectivos proprietários. Se, eventualmente, alguma marca 
comercial estiver exposta de forma diferente ou na ausência de menção a marca 
comercial, entre em contato conosco através dos canais de comunicação 



Primeira conexão
- Abra o aplicativo Technos Connect ID e no seu primeiro acesso será solicitado o 
login no aplicativo. Caso não tenha cadastro ativo no Technos Connect ID entre 
com a sua conta Facebook, Google ou toque em Criar Conta.
- Na tela de criação de uma nova conta, insira seu nome, e-mail e senha, ao final do 
preenchimento toque em Cadastrar.
Nota: O seu cadastrado será finalizado somente após a confirmação do seu e-mail. 
Então, acesse sua caixa de e-mail, procure o e-mail de confirmação de e-mail e 
clique em CONFIRMAR.

- Após a confirmação do e-mail, retorne ao aplicativo e faça o seu login.
- Logo em seguirá será solicitado o pareamento entre o Smartwatch e seu 
Smartphone.
Nota: Se o bluetooth estiver desligado, será exibido uma mensagem solicitando que 
seja ativado o bluetooth. 
- O aplicativo irá buscar os smartwatch próximos e selecione o ID Infinity. Após toque 
que continuar e você poderá utilizar todas as funções do seu smartwatch e 
aplicativo Technos Connect ID.

Notas:
- O horário do seu smartwatch é sincronizado mediante o pareamento com o seu 
smartphone.
- Caso tenha um smartphone com iOS e tenha dificuldades de emparelhar o 
smartwatch, por favor, verifique as configurações do smartphone clicando em: 
Bluetooth> Smartwatch> Esqueça este dispositivo. Em seguida reinicie o processo de 
pareamento novamente.
- Caso você desative a função Bluetooth® no seu smartphone a conexão será 
interrompida. O emparelhamento garante que o smartwatch e o seu smartphone 
possam sincronizar os dados entre si.



USANDO O SEU SMARTWATCH
- Mantenha sempre limpo o seu smartwatch, 
principalmente o fundo. Sujeira e impurezas 
podem atrapalhar a leitura do sensor de 
monitoramento cardíaco;
- O smartwatch precisa estar bem ajustado ao seu 
pulso, pois se estiver  muito justo ou com uma folga 
excessiva entre o fundo do smartwatch e o seu 
pulso irá interferir na leitura do sensor de 
monitoramento cardíaco.

OPERAÇÃO
Você pode usar vários gestos básicos no display e o botões lateral para interagir 

com o  seu smartwatch.

- Interfaces principais

- Mudando a tela Inicial:
É possível alterar o layout da tela inicial do seu smartwatch. Como a tela ativa, dê um 
toque longe no display até que ative o modo de ajuste.
-  Deslize para direita ou esquerda para escolher entre as opções de telas.
- Para finalizar a seleção dê um toque curto no display.

FUNÇÕES: 
- Passos: A quantidade são automaticamente controlados pelo seu smartwatch. Esta 
estimativa dá-se pelo movimento do pulso no ato de andar. Para acessar estes 
dados, a partir da tela inicial, deslize para a esquerda até a tela de passos. 
Deslizando para baixo terás acesso ao histórico de passos semanal.

Nota: Na tela de passo tens o resumo das quantidades estimadas de passos, 
distância e quantidade calorias gastas.

Botão
Lateral

Deslizando para a
direita e para

esquerda

Deslizando para cima 
ou para baixo

Toque
Curto

Toque
Longo

Inicio

Status da Conexão

Notificações

15:32

15:32

00:00AM

seg 31

3 99.9 km259

15:32

15:32



- Esporte: Para acessar a função esporte, a partir da tela inicial, deslize da direita até 
a função Esporte e dê um toque curto sobre a função.

- Deslize de cima para baixo até localizar o esporte desejado.
- Dê um toque sobre o esporte para iniciar a atividade.
Nota: 
- Para pausar a atividade pressione uma vez o botão lateral ou deslize da direita para 
esquerda.
- Para encerrar a atividade toque no simbolo de parar ou pressione uma vez o botão 
lateral para pausar e pressione uma segunda vez para parar.

Exibição dos resultados das atividades.

- Pelo smartphone, utilize o aplicativo Technos Connect ID para acompanhar a sua 
atividade. Para isto, primeiramente ative a atividade pretendida no smartwatch, 
aguarde alguns segundo para ativar a função no aplicativo.
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- Saúde: Através da função saúde é possível acompanhar seus batimentos 
cardíacos, pressão sanguínea e oxigenação do sangue.

Monitoramento manual: A partir da tela Inicial deslize da direita para a esquerda até 
a função Saúde. Em seguida de um toque curto para selecionar a função e escolha 
entre aferir os Batimentos, Pressão Sanguínea ou Oxigenação.

Nota: Pelo aplicativo, através da função Monitoramentos, é possível acompanhar o 
histórico diário, semanal ou semestral dos seus batimentos.

Monitoramento automático: Através do aplicativo você poderá configurar seu 
smartwatch para monitorar seus batimentos automaticamente. Selecione a hora de 
inicio e de término e o intervalo entre cada seção de monitoramento.

L

15:32

15:32 Batimentos

Pressão

Oxigenação



- Sono: A função sono monitora automaticamente a qualidade do seu sono entre 
22:00 e 9:00. Verifique o histórico semanal do monitoramento do sono deslizando o 
para abaixo a partir da tela do Sono. A função sono mostra total de horas dormidas 
e a divisão  sono pesado e sono leve.

Nota: O histórico de registro de sono ficará disponível durante uma semana. 
Iniciando o novo ciclo a partir da segunda-feira.

- Cronômetro: Quando você quiser  controlar o tempo de alguma atividade ou 
exercício, o seu smartwatch possui um prático recurso de cronômetro.

- Música : Através desta função é possível controlar o player de música do seu  
smartphone. Para utilizar esta função é necessário o pareamento do 
smartwatch com o seu smartphone, abra o player de música no seu 
smartphone e toque em play no seu smartwatch. 

- Mais Funções: Alarme, Sedentarismo e Localizar.

- Alarme: A configuração do alarme é realizado através do aplicativo Technos 
Connect ID. Acesse pelo menu Configurações - Alarme > Toque em adicionar um 
novo alarme > Ajuste o horário do alarme e os dias da semana que deverá repetir e 
salve. 
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No Smartwatch, habilite a função alarme para que lhe notifique os alarmes salvos 
pelo aplicativo.

- Sedentarismo: O controle de sedentarismo serve para te alertar quando você 
estiver muito tempo parado. Configure um intervalo de inatividade para que seu 
smartwatch lhe lembre de levantar e de mover.
      No Smartwatch, habilite a função alarme para que lhe notifique os alarmes salvos 
pelo aplicativo

- Localizar: Se você perder o seu smartphone, o seu smartwatch pode ajudar a 
encontrá-lo. Toque no ícone e o smartwatch enviará um sinal para o seu smartphone 
vibrar e tocar um alarme padrão.
Notas:
- Para utilizar essa função, o Bluetooth do seu smartphone 
deverá estar ligado;
- Os dois dispositivos devem estar dentro do alcance do 
Bluetooth para ativar este recurso.
- No sistema iOS a função Localizar funcionará somente se o 
aplicativo Technos Connect ID estiver aberto em primeiro plano.

- Barra de Status: Na barra de status é possível acessar o modo Não Pertube, Ajuste 
de Brilho e Configuração.

Não Pertube: Este modo desabilita as notificações do seu smartwatch.

Brilho: É possível controlar a intensidade do brilho do display do seu smartwatch, em 
até cinco níveis.

Configuração: Em configuração terá acesso ao nome do smartwatch, endereço 
bluetooth, versão do firmware e a opção de restaurar configurações iniciais do seu 
smartwatch.

Não Pertube

Brilho

Configuração

SOBRE

RESTAURAR

3

6

4



“Este produto está homologado pela ANATEL, de 
acordo com os procedimentos regulamentados pela 
Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos 
aplicados”.

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL 
www.anatel.gov.br

País de origem: PRC
Fabricante: NJY Science & Technology CO., LTD

03405-19-12202



O Grupo Technos garante o funcionamento do seu 
relógio pelo período de 12 meses, sendo 3 três meses de 
garantia  legal e 9 meses de garantia contratual, a 
contar da data da aquisição do relógio, contra 
eventuais defeitos de fabricação, sem qualquer ônus 
para o consumidor, desde que sejam cumpridas as 
seguintes normas de acordo com o Código de Defesa 
do Consumidor, “Art.50 A garantia contratual é comple-
mentar à legal e será conferida mediante termo 
escrito”.

Sendo assim, para usufruir os serviços desta garantia, 
basta apresentar o certificado devidamente preenchi-
do com as seguintes informações: referencia do 
produto, número do documento fiscal e identificação 
e/ou carimbo do revendedor em uma de nossas filiais ou 
postos de assistência técnica.

Exclui-se da garantia: vidro, caixa, pulseira, coroa, 
botões de ajuste, aro externo (catraca), fivela e bateria 
ou danos causados por uso inadequado por parte do 
consumidor, e também, alterações sofridas em pulseiras 
de borracha em decorrência de fatores externos como 
ação do sol ou exposição a produtos químicos.

Reservamo-nos o direito de recusar a responsabilida-
de desta garantia, quando o relógio for aberto ou 
danificado por pessoas não autorizadas pelo Grupo 
Technos.

Em caso de dúvidas, suporte técnico ou necessite de 
serviços de nossa Assistência Técnica, contate o nosso 
SAC através dos seguintes canais de comunicação:

atendimentotecnico@grupotechnos.com.br
technosconnect@grupotechnos.com.br

3003 1070 (Capitais e regiões metropolitanas)
(11) 2394-8370 (Demais localidades)

Segunda a Sexta das 8h00min às 18h00min

As informações contidas neste manual podem sofrer 
alteração sem aviso prévio, caso isto ocorra consultar a 
Central de Atendimento do Grupo Technos.

TERMO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
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