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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 - certi�cado 
conforme norma NBR ISO9001.

POSSUIR UM TECHNOS identi�ca-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 desempe-

nho 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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1. LIMPEZA E CUIDADOS
Mantenha seu smartwatch sempre limpo. Além de manter sua 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.

PULSEIRAS METÁLICAS
- Após utilizar o smartwatch por longos períodos, limpe-o logo que possível. O suor e outras impurezas podem 

dani�car o banho aplicado sobre as partes metálicas do smartwatch. Para a limpeza utilize uma �anela macia 
umedecida com água e detergente neutro, após a limpeza seque com uma �anela macia.

NOTA: Evite contato direto do smartwatch com a água durante o processo de limpeza.

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 �exão da pulseira, o que demonstra a adaptação do couro aos seus 

movimentos;
- Para limpeza utilize apenas uma �anela umedecida com água e detergente neutro;
- Evite o contato direto com a água, caso isso ocorra, deixe secar naturalmente a sombra, não force a secagem 

da pulseira expondo o smartwatch ao sol ou a outra fonte de calor;
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- Para que o suor absorvido pelo couro seja liberado, é recomendado um período de descanso para a pulseira.

PRODUTOS QUÍMICOS
- Evite o contato de produtos como perfume, cosméticos, solventes, etc. Estes produtos podem dani�car 

esteticamente o aspeto da pulseira e da caixa do seu smartwatch, além de dani�car a sua vedação e prejudicar a 
sua resistência à água.

TEMPERATURA EXTREMA
- Evite a exposição do smartwatch à luz direta do sol ou aloca-lo em local extremamente quente ou frio 

durante longos períodos de tempo, essas atitudes podem dani�car  os componentes internos e externos do seu 
smartwatch.

ELETRICIDADE ESTÁTICA
Os circuitos integrados do seu smartwatch são sensíveis à eletricidade. Se o smartwatch for exposto a uma 

eletricidade estática intensa, suas exibições poderão ser afetadas de modo adverso.

NOTA: Não permita que o display touch screen entre em contato com outros dispositivos elétricos. As 
descargas eletroestáticas poderão provocar o mal funcionamento do display touch screen.
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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 dani�car o seu módulo e/ou display touch screen.

ATENÇÃO!
TENHA OS SEGUINTES CUIDADOS AO UTILIZAR O SEU SMARTWATCH COM DISPLAY TOUCH SCREEN

AVISO EM RELAÇÃO AO 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.
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O seu smartwatch possui um display touchscreen 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 dani�car 
a superfície do mesmo e anular a garantia.

PERIGO! Para evitar dani�car o display touch screen, não lhe toque com objetos a�ados ou aplique uma 
pressão excessiva com a ponta dos dedos.

RESISTÊNCIA À ÁGUA
O Technos Connect é um produto eletrônico, portanto, o mesmo se diferencia de um relógio tradicional 

quando o assunto é resistência à água. O smartwatch possui a classi�cação de Proteção contra a Entrada IP54.  
Antes de utilizá-lo, atente para as seguintes informações:

O QUE É A CLASSIFICAÇÃO IP? 
A classi�cação 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.
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Com base nessas informações o seu smartwatch esta protegido contra:

IP5X - Proteção contra poeira; entrada limitada (nenhum depósito prejudicial).
IPX4 - Proteção contra respingos de água.  

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

CUIDADOS COM A BATERIA RECARREGÁVEL

- Não elimine o seu smartwatch no fogo. A bateria poderá explodir;
- Não tente substituir a bateria do seu smartwatch, pois ela é integrada e insubstituível. E deverá ser trocada 

apenas pelas Assistências Técnicas do Grupo Technos;
- Carregue a bateria de acordo com as instruções;
- Recarregue a sua bateria apenas com o cabo USB aprovados pelo Grupo Technos e que sejam especi�camen-

te concebidos para o seu smartwatch;
- Não tente abrir a força o seu smartwatch e nem tente remover a bateria;
- A bateria (e todos os demais equipamentos eletrônicos) deverão ser reciclados ou eliminados separadamen-

te do lixo doméstico.
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NOTA: A utilização de uma bateria ou cabo USB não aprovado pelo Grupo Technos poderá 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 
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 domestico;
- 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.
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2. PRECAUÇÕES IMPORTANTES NA UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE SAÚDE

A utilização das informações obtidas através das funções de saúde do Technos Connect é de inteira 
responsabilidade do usuário. O relógio tem como �nalidade fornecer uma informação razoavelmente 
aproximada em relação ao ritmo, passos, calorias queimadas, distância percorrida e sono. No entanto, esses 
dados dependem da precisão das informações introduzidas pelo usuário, além de estarem sujeitas 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 pro�ssionais e objetivam apenas auxiliar na prática de atividades físicas. O produto não foi concebido 
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 quali�cado antes de realizar 
quaisquer alterações na sua rotina de exercícios, sono ou nutriçãoque tal poderá causar danos severos ou morte.

PESSOAS COM DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEVERÃO:
- 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 RF;
- Não utilizar o smartwatch caso repare em alguma interferência com seu dispositivo.
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3. CARREGANDO O SEU SMARTWATCH
- Conecte o cabo USB que acompanha o seu smartwatch em qualquer entrada USB (exemplo: computador);
- Em seguida plugue o conector do cabo ao fundo do smartwatch.

NOTA: 
Para evitar danos ao seu smartwatch, utilize apenas o cabo USB que acompanha o produto.
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4. DOWNLOAD DO APLICATIVO 
No seu smartphone, trans�ra e instale o aplicativo Technos Connect 3.0 através da App StoreSM ou Loja Google 

PlayTM.
O seu Technos Connect está disponível somente para Smartphones com Bluetooth 4.0 e para os sistemas IOS 

7 ou superior e Android 4.3 ou superior.

NOTA: Apple e o logotipo são marcas de titularidade da Apples Ins. 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.

DISPONÍVEL NO

DISPONÍVEL NO
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5. CONECTANDO O SEU SMARTWATCH
- A aplicativo Technos Connect 3.0 irá guiá-lo ao longo do processo de ligação e con�guração do seu 

smartwatch.

NOTA: Para informações detalhadas, acesse: https://www.technoscare.com.br/
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“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.

País de origem: PRC
Fabricante: Technos da Amazônia Ind. e Com. S/A

“Este produto contém a placa SMA-ROUND código de homologação 04026-17-10165.”

04639-17-10167



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)

(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.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE




