
 
 

MANUAL SMARTWATCH :: MICHAEL KORS ACCESS 

ATUALIZAÇÃO DO ANDROID WEAR 

OBS: Android Wear é o sistema que coordena o smartwatch. Para usufruir de todos seus 

benefícios, é recomendável mantê-lo sempre atualizado para a última versão disponível. 

Atualmente (02/06/2017), a última versão disponível é a 2.0. 

1. Carregue o smartwatch para, no mínimo, 80% de bateria. 

2. Pressione a coroa para acessar as configurações. 

3. Deslize a tela para baixo e clique na opção “Sobre”. 

4. Deslize a tela para baixo e clique na opção “Atualizações do sistema” (pode levar alguns 

minutos). 

5. Ao término da atualização, clique sobre a coroa para voltar a tela inicial. 

✓ Pronto. Você já pode usufruir de todo potencial que o seu smartwatch possui. 

 

PAREANDO AO APLICATIVO 

1. Carregue o smartwatch para, no mínimo, 20% de bateria. 

2. Pressione a coroa para ligar o smartwatch. 

3. Quando a tela de boas-vindas aparecer, deslize-a para a esquerda. 

4. Selecione o idioma Português (Brasil). 

5. Será solicitada a conexão com uma fonte de energia. Deslize a tela três vezes para a 

esquerda e veja o nome do smartwatch. 

6. No telefone, baixe o aplicativo Android Wear. 

7. Ative o Bluetooth e a localização do telefone. 

8. Abra o aplicativo e clique em configurar. 

9. Clique sobre o nome do smartwatch. 

10. Verifique se a chave numérica é a mesma no telefone e no relógio. Caso sejam iguais, 

clique em “Ok”. 

11. Siga as instruções que poderão aparecer na tela do telefone. 

12. No smartwatch, aguarde que o mesmo termine a atualização e sincronização (pode levar 

alguns minutos). 



 
 

✓ Pronto. Você já pode usufruir de todo potencial que o seu smartwatch possui. 

 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Personalizando o mostrador 

1. Ligue o mostrador do smartwatch. Para economizar bateria, o mostrador apaga-se 

automaticamente após alguns segundos. Para ligá-lo, pressione a coroa ou dê um toque na 

tela. 

2. Com o mostrador ligado, pressione a tela por alguns segundos até que as opções de 

mostradores apareçam na tela. 

3. Deslize a tela para a esquerda ou direita para visualizar as opções e dê um clique sobre o 

mostrador de sua preferência. 

Pronto. O mostrador escolhido será exibido na tela do relógio. 

Mudando as cores do mostrador 

1. Ligue o mostrador e mantenha o centro da tela pressionado. 

2. Deslize a tela até encontrar o mostrador que deseja utilizar. 

3. Ao encontrá-lo, clique no ícone da engrenagem (configurações) que aparece abaixo do 

mostrador. 

4. Faça as alterações conforme a sua preferência. Quando terminar, pressione a coroa para 

voltar a tela inicial. 

Pronto. As cores e informações do mostrador mudaram conforme a sua preferência. 

Acessando as notificações 

1. Ligue o mostrador do relógio. 

2. Deslize a tela para cima para visualizar as notificações do celular. 

3. Deslize a tela para a esquerda para verificar se há opções de resposta disponíveis. 

4. Para descartar uma notificação, deslize a tela para a direita. 

 

Ligações / Chamadas (não disponível para iOS) 

• Primeiro, é necessário ativar o áudio e aumentar o volume do smartwatch. 

4. Para isso, mantenha a coroa pressionada até aparecer o menu de opções. 



 
 

5. Deslize a tela até encontrar “Telefone”. 

6. Ative o áudio do smartwatch conforme a mensagem exibida. 

7. Em seguida, clique na coroa para voltar a tela inicial. 

8. Pressione a coroa até aparecer o menu de opções. 

9. Deslize a tela até encontrar “Configurações”. 10.Deslize a tela até encontrar “Som”. 

11. Em seguida, acesse as opções de volume e coloque todas no máximo. 

12. Para realizar uma chamada, vá até a opção “Telefone” e clique sobre o contato desejado. 

13. Para atender uma chamada recebida, deslize a tela para a esquerda. 

14. Ao lado esquerdo da caixa do relógio encontra-se o alto-falante. 

Ao lado direito, abaixo da coroa, encontra-se o microfone. 

✓ Pronto. Agora você pode escutar e responder suas chamadas pelo smartwatch. 

OBS: As instruções aqui citadas são referentes à versão 1.5 do Android Wear. 

MY SOCIAL 

OBS: My Social é uma função que permite utilizar as fotos do Instagram como plano de fundo 

do mostrador. Disponível a partir da versão 2.0 do Android Wear. 

1. Pressione a coroa e role a tela até encontrar “Google Play Store”. 

2. Procure pelo ícone de uma lupa e dê um clique sobre ele. 

3. Digite “MK Access Watch Faces” e confirme. 

4. Quando o aplicativo aparecer na tela, clique sobre ele e faça o download. 

5. Ao término da instalação, pressione duas vezes a coroa e clique em “Michael Kors Acesso”. 

6. A tela será dividida em três abas. Clique na primeira aba (“A minha rede social”). 

7. Quando o nome “Instagram” aparecer na tela, clique sobre ele. 

8. Em seguida, clique sobre a foto que deseja utilizar. 

9. Selecione o mostrador digital ou analógico e siga as instruções que irão aparecer na tela. 

10. Quando a seleção estiver confirmada, pressione a coroa para voltar a tela inicial. 

Pronto. A foto escolhida será o mostrador do smartwatch. 

 



 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1. Como baixar o aplicativo? 

Caso seu telefone seja um Android, vá ao Google Play e procure “Android Wear”. Caso seja um 

iOS, busque o aplicativo “Android Wear” na App Store. 

2. Quanto tempo dura a bateria completa? 

A duração da bateria depende do uso do seu smartwatch, assim como seu celular. Foi 

projetada para durar em torno de 12 horas. 

3. Como carregar o relógio? 

Via cabo magnético posicionando atrás do relógio e conectando com uma fonte de energia 

(preferencialmente tomada). 

4. O relógio funciona na água? 

Não. A resistência é de 1 ATM, não sendo aconselhável o uso do relógio na água. 

5. Meu smartwatch pode se conectar a mais de um telefone simultaneamente? 

Não. Seu smartwatch só será conectado a um telefone por vez. 

6. Qualquer pessoa pode fazer o conserto de um smartwatch? 

Não. Apenas a equipe da assistência técnica possui a expertise para realizar ajustes e consertos 

nos smartwatches. 


