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Precauções de segurança

Falhas ao usar este relógio corretamente podem resultar em lesões graves 
ou morte. Por favor, leia cuidadosamente as medidas de segurança abaixo:

Perigo - Certifique-se de ler todos os itens abaixo ao usar este relógio. Caso 
contrário, o usuário poderá gerar risco de incêndio, explosão ou choque 
elétrico, o que pode levar à morte ou a ferimentos graves.

• Não coloque o relógio no fogo ou exponha ao calor de 40° C ou mais.

• Não exponha o relógio a -20° C ou a uma temperatura mais baixa.

• Não tente desmontar o relógio ou modificá-lo.

• Não exponha o relógio a fortes impactos ou choques.

• Não guarde o relógio dentro de locais não projetados para armazenar objetos  

do dia a dia, como por exemplo, fornos de micro-ondas, secador e recipientes 

pressurizados.

• Carregue o relógio de acordo com o método de carregamento descrito no manual do produto.

• Se a interferência de ondas de rádio ou outros problemas forem gerados em outros 

dispositivos ao usar o relógio, desligue o relógio. Este relógio pode afetar a 

funcionalidade de outros dispositivos, o que pode gerar risco de acidente.
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Precauções de segurança

 
• Ao carregar com o carregador, certifique-se de ler as precauções abaixo 
para evitar o risco de produção de calor, fogo, explosão e choque elétrico.
1. Não utilize o carregador para carregar qualquer dispositivo que não seja 

o Ticwatch.
2. Mantenha o conector do carregador sempre limpo. Limpe a poeira que 

se acumula sobre ele.

3. Use um pano seco para limpar o carregador. Não use detergente para 
limpeza.

4. Não toque no carregador quando suas mãos estiverem molhadas.

5. Certifique-se de que nenhum líquido (água, bebidas energéticas, urina 
animal, etc.) entre em contato com o carregador durante o seu uso.

6. Não carregue o relógio quando estiver molhado.

7. Nunca toque no relógio, no adaptador CA ou no carregador durante uma 
tempestade elétrica.

8. Se o relógio e o carregador ficarem danificados, pare imediatamente de 
usá-los e desconecte o adaptador CA da tomada. Em seguida, entre em 
contato com o centro de serviço Ticwatch em sac@ticwatchbrasil.com.br.
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Precauções de segurança

O uso contínuo de um item danificado gera o risco de incêndio e choque 
elétrico.

9. Não tente carregar o relógio enquanto estiver usando-o. Isso aumenta 
o dano quando ocorre um acidente.

10. Não pressione a tela com força nem a sujeite a impactos fortes. Isso 
pode quebrar o vidro da tela do ecrã. 

Cuidado

• Para evitar acidentes inesperados, verifique sempre a situação em sua 
volta para garantir que você está em um lugar seguro antes de verificar 
o visor do relógio. Olhar para o relógio enquanto corre, se exercita em 
estrada aberta, anda de bicicleta ou dirige um veículo motorizado, pode 
causar acidentes. Tome cuidado e evite colidir com os outros.

• Tenha cuidado para não quebrar as unhas de sua mão enquanto aperta 
ou solta a pulseira. É necessário cuidado especial para pessoas com 
unhas compridas.

• Se você notar alguma anormalidade (incluindo erupções cutâneas ou 
irritação), pare imediatamente de usar o relógio e consulte um médico.  
Uma vez que o relógio e a pulseira entram em contato direto com a 
pele, as condições a seguir podem causar irritação na pele.
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Precauções de segurança

1.Quando o usuário é alérgico a metal, couro ou borracha de silicone líquido.

2.Quando o relógio ou a pulseira estão enferrujados, sujos, suados, etc.

3.Quando o usuário está em má condição física.

4.Quando a pulseira do relógio está muito apertada, causando suor e 
dificultando a passagem do ar sob a pulseira.

• Ao buscar ou entrar em contato com uma criança, remova o relógio 
para evitar possíveis lesões à criança ou erupções cutâneas causadas 
por reação alérgica.

• O relógio não é um produto infantil.  As crianças devem ser autorizadas a 
utilizar este relógio apenas sob a supervisão e orientação de um adulto. 
Guarde o relógio fora do alcance de crianças pequenas.

• Se o relógio não carregar dentro do tempo normal de carregamento, 
interrompa o carregamento.  O carregamento contínuo acarreta o risco 
de geração de calor, incêndio e explosão da bateria integrada.
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Precauções de segurança

Por favor, respeitar rigorosamente as instruções para evitar danos ao 
dispositivo e manter a sua capacidade de resistência a água e poeira.

• NÃO submeta o dispositivo a contato direto com água, se isto ocorrer 
acidentalmente, seque-o imediatamente e procure orientações do 
fabricante.

• NÃO exponha o dispositivo a ambientes com fortes fluxos de água, tais 
como água corrente, ondas do mar ou cachoeiras.

• Se suas mãos ou o dispositivo estiverem molhados, por favor, seque-os 
antes de operar o aparelho.

• Se o dispositivo tiver sido exposto a um ambiente com água limpa, seque 
completamente com uma toalha macia e limpa.  Se o dispositivo tiver sido 
exposto a qualquer outro líquido, lave-o imediatamente com água limpa 
e, em seguida, seque completamente com uma toalha macia e limpa. 
Deixar de seguir estas instruções corretamente pode levar a problemas 
operacionais com o produto ou causar problemas com a aparência do 
produto.

• Se o dispositivo cair ou sofrer forte impacto, a capacidade de resistência a 
água e poeira do dispositivo pode ser danificada.
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• Se o dispositivo ficar embaixo d’água ou se o alto-falante ficar molhado, o 
autor da chamada pode não conseguir ouvi-lo claramente.  Portanto, use 
uma toalha para limpar e secar os alto-falantes.

Precauções de segurança

Funcione adequadamente.

• Se o dispositivo for usado debaixo d’água ou em qualquer outro líquido, a 
tela sensível ao toque e outras funções podem não funcionar.

• Este dispositivo foi testado em um ambiente controlado e mostrou a 
capacidade de resistir à água e poeira em determinados ambientes (ele 
atende ao requisito internacional de IP67 descrito na IEC 60529 - Graus de 
Proteção Assegurados pelos Invólucros (Código IP)). Embora os requisitos 
tenham sido cumpridos, isso não significa que o dispositivo não será 
danificado pela água em todas as condições possíveis.

Não é um dispositivo médico

O relógio, o sensor de frequência cardíaca, os sensores de movimento 
e os aplicativos incluídos no relógio não são dispositivos médicos e são 
destinados apenas para fins de condicionamento físico. Eles não são 
projetados ou destinados para uso de diagnóstico, ou prevenção de doenças 
ou outras condições.
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Precauções de segurança

• Em um centro médico, certifique-se de obedecer instruções fornecidas 
pelos funcionários. Em um avião, coloque o relógio no modo avião, salvo 
orientação em contrário do pessoal de voo. Não utilize este relógio em 
qualquer área onde seu uso seja proibido. As ondas eletromagnéticas e 
outros sinais emitidos pelo relógio podem afetar os instrumentos, podendo 
ocasionar risco de acidente.

• Pessoas portadoras de marca-passos cardíacos ou qualquer outro 
dispositivo médico implantado devem manter este relógio e o carregador 
longe de seus corpos. As ondas de rádio e o magnetismo podem afetar o 
funcionamento de marca-passos cardíacos e outros dispositivos médicos. 
Se você ou alguma outra pessoa começar a notar ou sentir qualquer 
anormalidade, afaste imediatamente o relógio e o carregador e consulte um 
médico.

• Se o relógio ou o carregador emitir fumaça ou mau cheiro, gerando calor ou 
demonstrando anormalidade, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico, 
em tais casos, por favor, execute imediatamente as seguintes ações:

1. Se o carregamento estiver em andamento, desligue o carregador/cabo 
de alimentação da tomada. 2. Desligue o relógio. 3. Entre em contato  
com o serviço de atendimento ao cliente, através do email:  
sac@ticwatchbrasil.com.br.
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