
Guia de
Início Rápido



Meça. 
Compare. 
Melhore.  

Relógio e aplicativo Swimmo. Nade de 
forma mais inteligente e atinja seus 
objetivos mais rapidamente. 

Melhorar a sua performance 
e manter-se motivado na piscina 
nunca foi tão fácil! 
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Contagem de Calorias de Alta Precisão - Obtenha uma contagem 
precisa das calorias que você queimou com algoritmos avançados
e de pulso. 

Rastreamento Automático de Distância - Nunca mais perca a conta 
da suas voltas novamente. Concentre-se no seu desempenho. Saiba 
a sua distância em voltas, metros ou jardas.

Monitoramento da Frequência Cardíaca - Meça o seu pulso a partir 
do seu pulso sem a necessidade de alças para o peito. Controle sua 
intensidade de treinamento com feedback de vibração em tempo real. 

Marca Ritmo™ - Nade em seu ritmo predefinido. As vibrações 
inteligentes informam quando você precisa diminuir a velocidade 
ou acelerar.

Feedback Tátil em Tempo Real -  Swimmo comunica ações 
específicas através de frequências de vibração únicas.

Conquistas - Nunca mais perca seus momentos de orgulho. 
Seja notificado sobre todas as suas conquistas e melhore 
o desempenho pessoal.  

Histórico de Treinamento - Revise seu desempenho com gráficos 
simples e dados detalhados da sessão de treinamento. Seu registro 
de natação está sempre com você. 
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Acorde e carregue

Carregador

Cabo USB

www.swimmo.com/how/charge

Quando a carga da bateria cair abaixo de 20%, o indicador da bateria 
ficará vermelho, para que você saiba que seu relógio precisa ser carregado. 

O carregamento demora 2 horas em média. Quando o Swimmo estiver 
totalmente carregado, a animação será interrompida e o indicador da 
bateria será preenchido completamente. 

Desperte o Swimmo 
carregando-o pela 
primeira vez. 

Coloque o relógio no 
carregador USB que pode ser 
encontrado na caixa. 
Conecte o carregador em 
qualquer porta USB. 

Os grampos do carregador 
devem encaixar bem em 
volta do relógio.

A bateria avançada e as configurações de economia de energia permitem 
que você use o Swimmo por vários dias antes de precisar recarregá-lo. 
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Coloque ele 

Certifique-se de que a faixa e sua extremidade se encaixem corretamente 
no seu pulso. O Swimmo deve ficar apoiado firmemente no seu pulso para 
medir sua frequência cardíaca. 

www.swimmo.com/how/wear

Abra a fivela (fecho) 
e coloque a faixa em 
volta do seu pulso.  

01

Prenda a faixa com 
o pino, conforme 
mostrado à direita. 

02

Quando o pino estiver 
no lugar, pressione 
a fivela para fechá-lo. 
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Navegue através do Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Toque na tela com mais força 
do que em um smartphone

para ativar a exibição ou selecione 
uma opção. 

Rotacione (gire) seu pulso para 
longe ou em sua direção 

para alterar as opções quando as 
setas aparecerem. 

Isto não é uma touch screen! 
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Obtenha o aplicativo Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Procure pelo aplicativo 'Swimmo' 
e baixe-o. 

Abra seu aplicativo Swimmo. 
Entre.

Use o iPhone ou o telefone Android 
com Bluetooth de Energia Baixa.
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Conecte o relógio Swimmo com 
o aplicativo

Depois de fazer o login, o aplicativo se conectará ao relógio 
Swimmo mais próximo.

Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado. Procure a marca de verificação 
no relógio para confirmar se o relógio está conectado. Você pode criar metas 
personalizadas somente quando estiver sincronizado corretamente.

Solução de problemas: www.swimmo.com/bluetooth
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Toque em "Adicione a sua 
própria meta" para definir 
o objetivo personalizado. 
Exercícios básicos já estão 
no relógio. 

Defina sua meta

01

Selecione o tipo de meta que 
você deseja alcançar (por 
exemplo, 'Queimar calorias'). 

02

Escolha o valor da sua 
meta e defina-a. 

03

Você pode selecionar 
o tamanho da piscina na 
guia Configurações.
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Vá nadar 

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

No relógio, vá para a opção "Começar a nada" para ver todas as 
suas metas e opções básicas de rastreamento. 

Quando estiver pronto para começar a nadar, escolha seu objetivo 
tocando nele! Toque duas vezes na tela para terminar o seu treino.

Quando você sincroniza seu relógio com o aplicativo, suas metas 
serão salvas no relógio. Você pode deixar seu telefone para trás. 
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Depois de nadar 

Seu relógio será sincronizado sem fio com o aplicativo 
quando estiver no alcance. Use o aplicativo para analisar 
seus resultados e conquistas em detalhes.

Analise suas 
estatísticas ao 
longo do tempo ou 
registros de nado

Toque para analisar 
dados detalhados da 

sessão de treinamento 
com gráficos simples 

Guia histórico Conquistas11
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Atenção

Configuração Inteligente de Vibrações

Para ativar as vibrações, acesse o aplicativo móvel Swimmo> guia 
Configurações> Relógio Swimmo> ative as opções ON na seção „Vibrar 
quando..." e lembre-se de tocar em „Salvar"

Como habilitar o modo de relógio diário?

Para ativar esse recurso, acesse o aplicativo para dispositivos móveis> 
guia Configurações> Relógio Swimmo > alterne para „Funcionar como 
um relógio diário" e toque em „Salvar" para aceitar sua escolha. 
Certifique-se de salvar e sincronizar a alteração com o relógio.

Confirmação de Sincronização

Quando você sincroniza seu relógio 
com o aplicativo, suas metas serão 
salvas no relógio. Você pode deixar 
seu telefone para trás. Procure 
a marca de verificação no relógio 
para confirmar se o relógio está 
sincronizado. Você pode criar metas 
personalizadas somente quando 
estiver sincronizado corretamente.
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Por favor, consulte a versão em Inglês deste documento disponível 
dentro da caixa do produto.

Para obter os termos completos de EULA e Garantia, por 
favor acesse:
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Informações Importantes 
Sobre o Produto

Licença e Garantia



WWW.SWIMMO.COM

Mais informações

Central de Ajuda
www.swimmo.com/help/

Guias de Vídeo
www.swimmo.com/video/

Manual Completo do Usuário
www.swimmo.com/manual/

Contate
www.swimmo.com/contact/


