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MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT

COMO PROPRIETÁRIO DESTE TECHNOS, você possui um relógio de alta 
tecnologia, resultado de nossa longa história na busca pela excelência de nossos 
produtos e alcançada pela experiência de mais de 50 anos, com Sistema de 
Gerenciamento da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO9001.

POSSUIR UM TECHNOS identifica-o como uma pessoa exigente que procura 
sempre o melhor em função da qualidade e estilo.

A COLEÇÃO
Em um mundo totalmente dinâmico, a tecnologia avança e oferece cada 

vez mais desempenho e praticidade para as pessoas. Neste contexto, itens do 
vestuário passam a ser acrescidos de funcionalidades que os tornam cada vez 
mais inteligentes e indispensáveis.

Os relógios foram um dos protagonistas desta verdadeira revolução. Com 
a criação dos smartwatches, o usuário pode carregar no pulso um dispositivo que 
o deixa mais conectado e ciente do que acontece a sua volta.
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MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT
1 - LIMPEZA E CUIDADOS

Mantenha seu relógio sempre limpo. Além de manter sua boa aparência, a  limpeza evitará 
a oxidação causada pelo acúmulo de sujeira e suor sobre o seu relógio. Para prolongar o tempo 
de vida útil do seu relógio atente aos cuidados mencionados neste manual.

Obs.: Ao realizar qualquer procedimento de limpeza em seu relógio, certifique-se que a 
coroa esteja sempre na posição 0 (zero).

PULSEIRAS METÁLICAS
- Após utilizar o relógio em água salgada ou piscina, limpe-o logo que possível. O cloro e o 

sal podem danificar o banho aplicado sobre as partes metálicas do relógio. Para a limpeza 
utilize uma  escova macia com detergente neutro e água, após a limpeza seque com uma 
flanela macia.

- Pulseiras metálicas com impressão, requerem um cuidado redobrado quanto ao contato 
com produtos químicos, que podem danificar o seu acabamento.

PULSEIRA DE COURO
- As pulseiras de couro legítimo possuem textura de padrão irregular, pequenas variações de 

tonalidade, marcas ou riscos em sua superfície apenas atestam sua autenticidade.
- Marcas poderão aparecer nas regiões de flexão da pulseira, o que demonstra a 

adaptação do couro aos seus movimentos.
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- Pulseiras de couro sintético possuem superfície bastante sensível, portanto pode ser danificado 
ao sofrer contato com superfícies abrasivas ou cortantes, exigindo desta forma um maior 
cuidado.
- Para limpeza utilize apenas pano úmido e detergente neutro.
- Evite o contato com a água, caso isso ocorra, deixe secar naturalmente a sombra, não force 
a secagem da pulseira expondo o relógio ao sol ou a outra fonte de calor.
- Para que o suor absorvido pelo couro seja liberado, é recomendado um período de descanso 
para a pulseira.

PULSEIRAS DE BORRACHA OU SILICONE
- Evite a exposição prolongada ao calor ou aos raios UV. Os raios UV podem afetar a natureza 
do material.
- Lave o relógio regularmente, utilizando uma escova macia com detergente neutro e água, 
após a limpeza seque com flanela macia.
- Após utilizar o relógio em água salgada ou piscina, lave-o utilizando o mesmo processo. Se não 
limpar, os solventes, óleos de bronzeadores, sal e suor podem deteriorar a pulseira rapidamente.

PRODUTOS QUÍMICOS
- Evite o contato de produtos como perfume, cosméticos, solventes, etc. Estes produtos podem 
danificar esteticamente o aspeto da pulseira e da caixa do seu relógio, além de danificar a sua 
vedação e prejudicar a sua resistência à água.
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TEMPERATURA EXTREMA
- A exposição do relógio à luz direta do sol ou aloca-lo em local extremamente quente ou frio 
durante longos períodos de tempo, poderá danificar componentes internos e externos do seu 
relógio.

IMPACTO
- Não é recomendada a utilização do relógio durante a prática de atividades desportivas como 
tênis ou golfe, visando proteger contra vibrações, que podem danificar o seu maquinismo.

CAMPOS MAGNÉTICOS
- Este relógio será afetado por campos magnéticos produzidos por aparelhos eletrodomésticos.
- Se o relógio for usado próximo de forte magnetismo, suas funções poderão ser afetadas 
temporariamente.

ELETRICIDADE ESTÁTICA
Os circuitos integrados do relógio são sensíveis à eletricidade. Se o relógio for exposto a uma 
eletricidade estática intensa, suas exibições podem ser afetadas de modo adverso.
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RESISTÊNCIA À ÁGUA
- Antes de entrar em contato com a água, certifique-se de que a coroa esteja na posição 
normal.
- O embaçamento temporário não representa um problema. Se ele persistir durante um longo 
período de tempo, recomendamos a verificação do relógio por seu revendedor autorizado.
- As juntas de vedação (vidro, coroa e fundo) deterioram-se com o tempo. Na inspeção 
periódica, solicite que estes itens sejam verificados.
- Antes de usar seu relógio, verifique a resistência à água que está gravada ou no mostrador ou 
no fundo do seu relógio e fique ciente das suas limitações. Vide tabela de Resistência à água.

SIM

NÃO

NÃONÃO

RESISTENTE A  IMERSÃO 
ACIDENTAL, À CHUVA LEVE 

(NÃO TORRENCIAL)
NÃO PROJETADO P/ NADO 

OU MERGULHO

ADEQUADO P/ USO 
DIÁRIO.

TOMAR BANHO

ADEQUADO PARA USO EM 
ESPORTES AQUÁTICOS E 

MERGULHO DE BAIXA 
PROFUNDIDADE

RESISTÊNCIA

A 

ÁGUA

3 ATM
30 metros

3 BAR
SIM

SIM

SIM SIM

SIM
5 ATM

50 metros
5 BAR

10 ATM
100 metros

10 BAR

Nota: A pressão em ATM ou metros é uma pressão de 
teste. A mesma não deve ser considerada como 
correspondente à profundidade do mergulho real 
visto que o movimento de natação tende a aumentar 
a pressão interna do relógio. Devendo ter cuidado, 
também, ao entrar na água.
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2. ESPECIFICAÇÕES

Abaixo, segue lista dos itens que acompanham o seu Technos Connect.

Lembre-se: Antes de utilizar o seu Technos Connect é necessário efetuar a primeira carga 
através da base para carga de bateria que acompanha o produto, consulte o Capítulo 3 Status 
e Carga da Bateria para maiores detalhes.

- Smartwatch Technos Connect (1 peça)

- Base para carga de bateria (1 peça)             

- Cabo USB (1 peça)

- Pulseira em couro (1 peça)*

- Ferramenta (1 peça)*

Nota: * Disponível somente nos modelos 753.AA e 753.AC
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3. STATUS E CARGA DA BATERIA

- Quando a bateria estiver com a carga baixa ou descarregada, coloque o seu Technos 
Connect sobre a base para carga de bateria;

- Conecte na base o cabo USB que acompanha o produto;

- Conecte o cabo em qualquer entrada USB (Ex.: Computador).

Nota:
- Ao iniciar o processo de carga da bateria os LED’s se 
acendem indicando o nível de carga da bateria;
- Quando a bateria estiver carregada, todos os LED’s se 
acenderão por um breve momento indicando que a 
carga está completa. Você também poderá pressionar os 
botões S1 ou S2 (com o relógio ainda carregando) para 
que o mesmo indique o nível da carga através dos LED’s 
do mostrador;
- Você poderá checar o status da carga da bateria 
também pelo APP do seu Technos Connect;
- O tempo estimado de recarga total da bateria é de 1 
hora.
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- Hora Mundial

- Notificação de Facebook

- Notificação de WhatsApp

- Notificação de Eventos

- Notificação de Chamada

- Notificação de E-mail

- Notificação de SMS

- Notificação de Instagram

- Notificação de Bateria Fraca              
(abaixo de 20%)
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Hora Mundial

WhatsApp

Eventos

Chamada
Email

SMS

Botão 2 (S2)

Bateria fraca

Instagram

Botão 1 (S1)

4 - FUNÇÕES
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5. APLICATIVO TECHNOS CONNECT
    No seu Smartphone, acesse o Play Store ou AppStore, pesquise  o aplicativo TECHNOS 
CONNECT, faça o download e instale;
Nota: Somente disponível para Android 6.0 / iOS 10 ou superior e o com Bluetooth 4.0 (BLE).

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT
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• Abra o aplicativo e siga as instruções:
Nota: Certifique-se de que Bluetooth do seu smartphone esteja 
ativo.
1 - Escolha o modelo do seu relógio.
2 - Pressione e segure o botão S1 ou S2 até que as luzes de LED de 
notificação de chamada e email pisquem alternadamente.
3 - Toque em “procurar relógio” no aplicativo.
4 - Identifique seu relógio e toque para parear.
• Quando as luzes de LED de notificação de chamada e email 
piscarem simultaneamente o seu relógio estará pareado.

Obs.: Para que seu relógio notifique corretamente no seu sistema 
Android, é necessario habilitar o aplicativo TECHNOS CONNECT 
nas funções de ajuste de notificação do seu smartphone. 
Verifique o manual do seu Smartphone para ativar esta função.



6. TELA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

    Ative ou desative qualquer notificação clicando 
no ícone desejado.

Nota: Esta tela permite o usuár io escolher sua 
configuração temporar iamente.

Esta configuração não será salva nos modos.

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT

13



7. ALTERANDO O MODO

• Clique em “Modo” na parte inferior da tela e o 
aplicativo irá direcionar para a tela de modos.
• Os modos Trabalho, Lazer e Livre estarão 
disponíveis. Escolha um deles ou crie novos 
modos.

Nota: É possível editar os modos Trabalho e Lazer 
se desejar.

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT
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8. CRIANDO E EDITANDO UM MODO

• Use icone “+” no canto super ior  direito para adicionar 
um novo modo ou selecione um modo existente e 
clique em “editar” para alterar  suas configurações.
• Escolha todas as notif icações que desejar .
• Salve o modo.

Nota: Não se esqueça de nomear seus modos!

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT
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9. LOCALIZANDO SEU TECHNOS CONNECT

   Caso o usuário não lembre o local onde deixou o 
relógio pela última vez, ele poderá localizá-lo 
através do aplicativo de celular.
   Na tela inicial do aplicativo pressione o botão 
“Localizar”. O mapa indicará a última localização 
em que o smartphone e o Technos Connect 
estiveram conectados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT
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10. CALIBRAÇÃO DA FUNÇÃO HORA

• Puxe a coroa para a posição 1 e aguarde os LED’s 
piscarem seqüencialmente;
• Enquanto os LED’s estão piscando, ajuste os 
ponteiros de acordo com o horário do seu 
smartphone.
• Ao voltar com a coroa para a posição normal, os 
LED’s irão piscar simultaneamente indicando que a 
calibragem foi concluída.
• Pronto! Seu Technos Connect está calibrado!

Nota:
• Toda vez que ajustar o horário pela coroa ou a 
bateria do relógio acabar será necessário uma nova 
calibragem.
• Caso você deseje não parear o seu Technos 
Connect com o seu Smartphone, é possivel o ajuste 
manual dos ponteiros, conforme horário pretendido.
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11. HORA MUNDIAL (LINHA MASCULINA)

Conheça melhor a função Hora Mundi

Combinando o nome da cidade no aro ao ponteiro 
de horas, pode-se identificar de maneira aproximada a 
diferença de horários em diferentes partes do globo.

Para utilizar precisamente a função Hora Mundi do 
seu relógio, gire o aro externo, alterando a posição das 
cidades.

É possível compreender essa lógica considerando 
MIDWAY como a primeira cidade e AUCKLAND como a 
última cidade do relógio. Seguindo os nomes no sentido 
horário começando de MIDWAY para AUCKLAND, as 
horas das cidades avançam, se tornando crescentes.

Caso siga os nomes no sentido anti-horário, de 
AUCKLAND para MIDWAY, as horas decrescem. A última 
cidade apresentada é AUCKLAND não sendo possível 
avançar em novos fusos.
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Veja alguns exemplos de diferentes possibilidades de uso da função Hora Mundial

EXEMPLO 1: Quando as cidades estão em sentido horário

RIO DE JANEIRO – LONDON

Note as marcações em vermelho das cidades 
exemplificadas Rio de Janeiro e London.

Sabendo que são 10AM no Rio de Janeiro, seguindo 
no sentido horário, podemos concluir que Londres está 3 
horas a frente do Rio de Janeiro, logo saberemos que em 
Londres é 1PM.
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EXEMPLO 2:
Quando as cidades estão em sentido anti- horário

HONG KONG – PARIS

Note as marcações em vermelho das cidades 
exemplificadas Hong Kong e Paris.

Perceba que seguindo no sentido horário, chega-se 
à Auckland, não sendo possível avançar na contagem, 
pois é a cidade que corresponde à última do fuso, não 
sendo permitindo avançar para chegar até Paris.

Portanto é preciso recomeçar a contagem a partir 
da cidade exemplificada, neste caso Hong Kong, 
fazendo a leitura no sentido anti-horário.

Sabendo que são 10AM em Hong Kong, siga no 
sentido anti-horário até a cidade de Paris que está 7 horas 
atrás de Hong Kong.

Como a leitura foi realizada no sentido anti-horário 
compreende-se que são 3AM em Paris.
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EXEMPLO 3:
Quando as cidades estão em níveis diferentes divididos 
pelo Meridiano de Greenwich (Sentido horário)

NEW YORK – DUBAI

Observe as marcações em vermelho das cidades 
exemplificadas New York e Dubai. Perceba que as 
cidades estão em níveis diferentes, portanto em lados 
opostos do Meridiano.

Isso significa que neste exemplo será possível 
seguirmos em sentido horário, porém, será necessário 
mudar o nível ao chegar ao marco zero representado 
pela cidade de Londres (seta DST).

Sabendo que são 10AM em New York, siga no sentido
horário e ao chegar a Londres mude o nível para 

seguir a contagem até Dubai.
Como a leitura foi realizada no sentido horário 

compreende-se que Dubai está a 9 horas a frente de New 
York. Portanto serão exatamente 7PM em Dubai.
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EXEMPLO 4:
Quando as cidades estão em níveis diferentes divididos 
pelo Meridiano de Greenwich (Sentido anti-horário)

TOKYO – CHICAGO

Observe as marcações em vermelho das cidades 
exemplificadas Tokyo e Chicago.

Perceba que novamente serão usadas cidades em 
níveis diferentes. No entanto, neste caso especificamente 
não será permitido seguir no sentido horário, pois chegará 
em Auckland, onde não é possível avançar.

Portanto, é preciso seguir no sentido anti-horário. Ao 
chegar a Paris é necessário fazer a troca de nível, 
seguindo a seta DST no sentido contrário. Sabendo que 
são 10AM em Tokyo, conclui-se uma diferença de 15 horas 
entre as duas cidades.

Logo, a leitura foi realizada no sentido anti-horário 
compreende-se que serão 7PM do dia anterior em 
Chicago.
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IMPORTANTE

Em alguns casos vale lembrar que dependendo do fuso, a cidade pode estar um dia à 
frente ou um dia atrás em relação à outra cidade. Visualize o caso entre Tokyo e Chicago no 
exemplo acima, em que Tokyo está a 15 horas à frente do horário local de Chicago.

HORÁRIO DE VERÃO

O horário de verão é um sistema adotado por alguns países para aproveitar melhor a luz 
do dia durante o verão. Durante este período, o tempo é adiantado em 1 hora.

Se o horário de verão estiver em vigor na cidade selecionada, gire o aro ou leia a hora da 
cidade que esteja avançada em 1 hora em relação à cidade selecionada.

Para identificar quais cidades que utilizam o sistema de horário de verão, observe as setas 
impressas à direita do nome da cidade. Por exemplo, se o horário de verão estiver em vigor em 
Paris, ela está no mesmo fuso-horário da cidade que a seta aponta: neste caso, Cairo.

• Veja na página 24 o mapa com as principais marcações (   ) das cidades que possuem 
horário de verão.t



A direita de Greenwich (UTC) as horas são adiantadas (+) e os fusos situados à esquerda 
do meridiano tem as horas atrasadas (-).

As cidades marcadas com (   ) fazem uso da hora de verão.
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ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS GRUPO TECHNOS
- Belém/PA - Travessa São Pedro, n° 556, Sl. 1002  
Batista Campos - CEP: 66023-705
-Belo Horizonte/MG - Rua São Paulo, n° 409, 19° andar Centro 
- CEP: 30170-902
- Brasília/DF - Rua SCS, Quadra 07, Bl.A, n° 100, Sls. 1319 Asa Sul 
– CEP: 70307-000
- Curitiba/PR - Rua Marechal Deodoro, n° 344, 1° andar 
Centro - CEP: 80010-010
- Fortaleza/CE - Rua Pedro Borges, n° 135, 4° andar
Centro - CEP 60055-110
- Porto Alegre/RS Rua da Conceição,n° 195, 3° andar
Centro - CEP: 90030-030
- Recife/PE  - Av. Agamenon Magalhães, 4779 - sala 1802 Ilha 
do Leite – CEP: 500070-170
- Rio de Janeiro/RJ - Praça Saens Pena, n° 19, 2° andar Tijuca - 
CEP 20520-090
- Salvador/BA - Av. Tancredo Neves, n° 1632, Sl. 1701 a 1708 
Caminho das Arvores – CEP: 41820-021
- São Paulo/SP - Rua Júlio González, n°132, 27° andar 
Barra Funda -CEP 01156-060
- Manaus/AM - Av. Mandii, n°03 – Distrito Industrial l 

Manaus CEP: 69075-140 

- Aracaju/SE - JC Serviços-Rua Laranjeiras nº 151, sala 118
Laranjeiras - CEP 49.010-000
- Boa Vista- RR- Mestre dos Relógios
Av. Dr. Sylvio L. Botelho S/N, Term José C. Wanderley , Box 4 - Centro - CEP 
69.301-330
- Florianópolis-SC- Infinity Relojoaria
Rua Felipe Schmidt, Nº 303 - Centro - CEP 88.010-000
- Goiânia-GO- Central Consertos de Relógio
Rua 9 nº 373 quadra 23 lote 43 - Centro - CEP 74.013-040
- Imperatriz-MA- Holanda Jóias
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa nº 834 - Centro - CEP 65.903-270
- Juiz de Fora-MG- Joalheria Exata
Rua Marechal Deodoro nº 420 galeria Ítala 55 loja 18 - Centro -CEP 
36.013-140
- Macapá- AP- Relojoaria Cica
Av. Primeiro de Maio, Nº1116 - Buritizal - CEP 68.902-891
- Maceió-AL- Relojoaria Recife
Rua da Alegria nº 245 d sala 2 - Centro - 57.020-320
- Natal-RN- Servtech 
Av. Rio Branco 571, Sala 1001 - Cidade Alta CEP 59025-906
- Porto Velho /RO -  Relojoias
Av. Rio Branco 571, Sala 1001 - Cidade Alta CEP 59025-906
- São Luíz-MA- Digital
Rua da Paz, 436 A - Centro  - CEP 65020-450
- Teresina-PI- Clínica dos Relógios
Rua 13 de Maio nº 429 - norte - CEP 64.000-150
- Vitória - ES- JMH Relógios
Av. Jerônimo Monteiro nº 490 sala 408 - Centro - CEP 29.010-002 
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Em caso de dúvidas sobre como acionar a nossa Assistência Técnica 
contate a  Central de Relacionamento Grupo Technos:
www.technoscare.com.br  -  sac@grupotechnos.com.br

3003 1070 (Capitais e regiões metropolitanas)
0 xx11 2664 1001 (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.

MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS CONNECT



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

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

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 sistema operando em caráter primário.

04480-16-06280




