
SmartWatch



Ecrã Inicial

Bateria

Data e Hora

Menu

A bateria vai 
mudando de cor a 
medida que vai 
diminuindo

Verde de 100 a 51
Amarelo de 50 a 11
Vermelho de 10 a 1



Menu Principal Bateria, sempre visível

Enviar respostas rápidas às 
Mensagens recebidas

Abrir e Controlar o Leitor 
de Música do Smartphone

Consultar informações das 
diferentes aulas do dia

Se deslizar para o lado é possível 
encontrar mais opções que possam 
ser útil para o SmartWatch, como as 
Definições, Bluetooth, entre outras

Opção de voltar atrás

A conexão do telemóvel 
com o SmartWatch é feita 
através do Bluetooth



Consultar informações das diferentes aulas do dia

O SmartWatch vibra com a 
notificação da aula seguinte

O sinal desaparece 
quando é consultado o 
horário

Um sinal aparece para 
informar o utilizador



Consultar informações das diferentes aulas do dia

Deslizando a tela para 
baixo, continuamos a ver as 
outras aulas do dia e as suas 
respetivas horas

Deslizando para a 
esquerda podemos ver 
os dias seguintes

As diferentes aulas têm um 
ícone diferente para que com 
o uso contínuo o utilizador 
memorize o seu significado e 
saiba mais rapidamente o 
que é



Consultar informações das diferentes aulas do dia

Carregando na aula que 
queremos, podemos 
obter mais informação 
sobre ela

Nome completo

Horário do dia

Sala em que se 
vai realizar

Opção de voltar atrás 
está sempre presente



Enviar respostas rápidas às Mensagens recebidas

Sempre que uma 
mensagem é recebida, o 
SmartWatch vibra e um 
sinal vai aparecer sobre o 
ícone para notificar que 
tem novas mensagens 
não visualizadas

O sinal desaparece 
depois de todas as 
mensagens serem vistas



Enviar respostas rápidas às Mensagens recebidas
Depois de carregar no 
ícone das mensagens Temos duas opções:

- Carregar no nome 
da pessoa para ler a 
mensagem recebida
- Carregar no botão 
da resposta 
automática

Deslizando para o lado leva 
a outras possíveis mensagens 
que o utilizador tenha

Nome da pessoa que enviou 
mensagem
Tem um sinal para avisar 
que a mensagem não foi 
aberta

Opção de enviar a resposta 
automática
O conteúdo dessa resposta 
pode ser definido no 
telemóvel



Enviar respostas rápidas às Mensagens recebidas

Aqui a mensagem vai 
passando, mas podemos 
deslizar para a direita 
ou para a esquerda, 
para podermos ver a 
mensagem a velocidade 
que quisermos

Depois de enviar 
a resposta 
automática ou 
abrir a mensagem 
para responder, o 
sinal vermelho de 
notificação 
desaparece

O nome da pessoa 
que enviou 
mensagem 
continua sempre 
visível 

Carregando no nome da 
pessoa, leva para outro 
ecrã onde podemos ler  a 
mensagem recebida



Sobre as notificações

Este sinal vai aparecer sempre 
que haja notificações no Meu 
Principal, quer seja de aulas ou 
de mensagens



Abrir e Controlar o Leitor de Música do Smartphone

A musica é iniciada no 
telemóvel, mas depois 
pode ser comandada 
através do SmartWatch

Para aceder ao 
Leitor de Música 
basta carregar no 
ícone 
correspondente 

Opção de voltar atrás 
está sempre visível 



Abrir e Controlar o Leitor de Música do Smartphone

Aumenta o volumeDiminui o volume

Avança para a 
música seguinte

Volta para a 
música anterior

Botão de Pausa/Play
Este efeito mexe ao som da 
música, se a música estiver em 
pausa o efeito está parado
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