
Descubra mais sobre todas as 
funções do seu relógio TAG Heuer 
Connected em nosso site, que conta 
com uma seção de perguntas 
frequentes e vídeos tutoriais, em 
faq.tagheuer.com.

SITE DE ASSISTÊNCIA TAG 
HEUER

Baixe e aproveite milhares de 
aplicativos do Google Play Store 
diretamente no seu relógio.

GOOGLE PLAY STORE

Deslize o mostrador para cima para 
visualizar suas notificações. Receba 
notificações automáticas do seu 
celular ao longo do dia.
(No sistema iOS, o Wear OS by 
Google precisa permanecer aberto 
em segundo plano no celular para 
receber notificações.)

NOTIFICAÇÕES

Uma variedade de mostradores é 
oferecida para que você possa 
expressar sua criatividade tanto no 
design, quanto na cor: personalize 
seus mostradores recém-criados 
com diferentes pulseiras para 
combinar com seu estilo do dia!
Pressione por alguns segundos o 
mostrador para selecionar um 
design, pressione o ícone de 
configurações abaixo do mostrador 
para personalizá-lo.

Você também pode visualizar seu 
mostrador com diferentes pulseiras 
no aplicativo do TAG Heuer Connected 
no seu celular.

PERSONALIZE SEU RELÓGIO

ACOMPANHE SUAS ATIVIDADES 
COM TAG HEUER SPORTS

No relógio, pressione o botão 
superior para iniciar o aplicativo TAG 
Heuer Sport e então selecione sua 
atividade.

Após sua sessão, abra e faça login 
no aplicativo do TAG Heuer Connected 
no seu celular para ver os detalhes 
da sua sessão.

Você pode também sincronizar 
suas sessões de atividade física com 
o Apple Health, Google Fit ou Strava.

Para garantir o desempenho ideal 
do sensor de batimento cardíaco, a 
pulseira do seu relógio deve estar 
confortavelmente justa e acima do 
osso do pulso.

ACOMPANHE SUA
FREQUÊNCIA CARDÍACA

Baixe atualizações automatica-
mente:

Conecte seu relógio ao Wi-Fi da 
sua casa  
No seu relógio: Configurações > Conectividade > 

Wi-Fi

Crie e/ou sincronize sua conta 
Google ao seu relógio
Abra o aplicativo Wear OS by Google > Configura-

ções Avançadas > Conta no seu relógio

Coloque seu relógio no carrega-
dor durante a noite para que ele 
possa baixar automaticamente as 
atualizações

PERMANEÇA ATUALIZADO

No seu celular, baixe o novo aplica-
tivo TAG Heuer Connected para 
aproveitar o melhor
das funcionalidades do seu relógio.

APLICATIVO DO TAG HEUER 
CONNECTED

* As funções oferecidas podem variar de 
acordo com os celulares e países

Ligue seu relógio e coloque-o no 
carregador. No seu celular, ative o 
Bluetooth e abra o aplicativo Wear 
OS by Google. Siga o processo de 
sincronização e aproveite todas as 
funções do TAG Heuer Connected. 
Se necessário, um vídeo tutorial 
está disponível em nossa seção de 
perguntas frequentes

 
  

SINCRONIZAÇÃO

COMPATÍVEL COM SMART-
PHONES ANDROID E IPHONE*

Para usar seu relógio TAG Heuer 
Connected, você deve ter um 
celular com Android 6.0+ ou iOS 
10.0+ ou versões posteriores, e 
baixar no seu celular o aplicativo 
Wear OS by Google. 
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