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APRESENTAÇÃO

A Seculus preza pela qualidade dos seus produtos e pela satisfação 
dos seus clientes. Portanto, neste manual de instruções e garantia, 
você aprende como conservar o seu smartwatch Seculus e a buscar 
auxílio técnico, se necessário. O foco, da fábrica à distribuição, 
é melhorar cada vez mais a sua experiência como consumidor. 
Atente-se à todos os tópicos sobre as funcionalidades do relógio, 
dicas de uso e assistências técnicas, e aproveite o seu smartwatch 
ao máximo.
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TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, você deverá apresentar à Assistência 
Técnica mais próxima o seu smartwatch Seculus acompanhado 
do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota 
Fiscal de Compra.
A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser 
emitido pelo comerciante quando da venda do produto adquirido. 
Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, 
tíquetes de cartões de crédito/ débito e outros similares, ainda 
que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos 
e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste 
termo.
O Certificado garante a você o funcionamento do seu smartwatch 
Seculus pelo prazo de 12 meses (inclusos os 90 dias do artigo 26 
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da lei 8078/90) a partir da data de sua aquisição, desde que o 
smartwatch não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e 
não apresente evidências de uso indevido ou acidental.

NÃO SE INCLUEM NESTA GARANTIA:

A. Arranhões e/ou quebra do display do smartwatch, caixa, 
pulseira ou fechos;
B. Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, 
pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, 
provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou 
orgânicas ou, ainda, por desgastes relacionados ao uso regular;
C. Danos  provocados pela entrada de  umidade, mesmo para 
smartwatches resistentes à água, quando identificado ação de 
pressões superiores à qual ele resiste (vide tabela da resistência 
- pág 7).



8

Leia o QR code abaixo com a câmera do seu celular para acessar 
nossa página de Assistências Técnicas.

Tudo o que você precisa saber
na palma da sua mão.
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IP: índice de proteção

1º dígito: proteção  
contra sólidos

2º dígito: proteção  
contra água

8

7

Tabela de grau de proteção IP

Proteção contra sólidos

Como interpretar a tabela

Proteção contra poeira. 
Possibilidade de entrada 

Sem possibilidade de 
entrada de poeira.

Protegido contra 
jatos d’água.

Protegido contra 
fortes jatos d’água.

Proteção contra 
submersão (prolongada 
sob pressão).

Proteção contra imersão 
temporária (entre 15cm 
e 1min).

5

6

6IP 7

5

6

Proteção contra água
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O Seculus Smart 17001M têm classificação IP68 seguindo os 
critérios da IEC. Isso significa que podem ser usados em imersão 
prolongada. No entanto, não devem ser usados para mergulho, 
natação ou outras atividades que envolvam velocidade na água 

ou submersão mais profunda. Vale ressaltar que a água pode 
diminuir a vida útil dos componentes de seu relógio, como 

as pulseiras, fechos e componentes metálicos. daptador para 
tomadas desde que respeitem a voltagem de  5V. manual de 

cada modelo e seguindo as informações técnicas.
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ORIENTAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO
DE SEU SMARTWATCH

• Limpe seu smartwatch utilizando apenas um pano seco e 
macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os 
componentes eletromecânicos do relógio.

• Evite utilizar  seu smartwatch nas proximidades de eletricidade 
estática  e  campos  eletromagnéticos,  pois  podem  danificar 
componentes eletrônicos do circuito.

• Evite o contato com produtos químicos como perfume, 
solventes, ou qualquer outro tipo de produto abrasivo que possa 
danificar a estética e a vedação do Smartwatch.
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• Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente 
ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar 
dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local 
arejado para voltar  à temperatura  ambiente. Quando  muito 
aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado 
em contato com a água, em função de choque térmico.

• Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente 
à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A 
umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes 
eletrônicos do relógio.

• Não tente desmontar o smartwatch ou remover a tampa 
traseira;
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• Evite choques elétricos. Deixar o relógio exposto a corrente de 
eletricidade estática intensa pode afetar as exibições de diversas 
formas.

• Evite campos magnéticos intensos e/ou produzidos por 
aparelhos eletrodomésticos, pois as funções do relógio podem 
ser alteradas.

• Não é recomendado a utilização para a prática de atividades /
esportes de alto impacto como tênis, golfe, boxe, etc. Evitando 
vibrações e pancadas excessiv as que podem danificar o seu 
módulo e/ou display touchscreen.
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IMPORTANTE
O Smartwatch é um produto eletrônico, portanto é sempre bom evitar o 

contato com água. 

DICAS IMPORTANTES!

A Tela do seu smartwatch Seculus é confeccionada em vidro e/ ou 
acrílico e pode se quebrar em caso de queda ou forte impacto. Caso o 
display esteja danificado ou apresente rachaduras, evite usá-lo pois há 

risco de acidentes.

• Display touchscreen: a tela do Smartwatch é sensível ao toque. 
Ele responde melhor ao toque leve e contínuo com a ponta do seu 
dedo. Não é recomendado utilizar objetos afiados ou aplicação de 
força excessiva com os dedos.
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CUIDADOS COM AS PULSEIRAS

• Evite contato com produtos químicos e/ou abrasivos, água 
salgada  ou  com  cloro,  produtos   gordurosos   (hidratantes 
e  bronzeadores)  e  perfumes,  exposição  excessiva  ao  sol, 
temperaturas extremas (calor e frio).

• Use sempre uma flanela macia e seca para limpar seu relógio, 
evite o acúmulo de sujeira e umidade (suor) para aumentar a vida 
útil da sua pulseira.
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CUIDADOS  COM A BATERIA RECARREGÁVEL

• Carregue a bateria de acordo com as instruções do manual;

• Não utilize outros cabos e/ou carregadores genéricos, pois 
podem apresentar risco de fogo, explosão, vazamento entre 
outros perigos;

• Não tente abrir a força o relógio nem tente remover a bateria; 

• Não tente substituir a bateria do seu smartwatch, pois ela é 
integrada ao módulo. A troca deverá ser feita somente pelas 
Assistências Técnicas autorizadas da empresa Seculus da 
Amazônia.
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• Se necessário o descarte de seu Smartwatch ou componentes 
faça-o de forma consciente, por se tratar de produto eletrônico 
deve-se eliminar de forma separada do lixo doméstico destinado 
à reciclagem. Não jogue seu Smartwatch no fogo, pois há risco de 
explosão devido a bateria.

CARREGAMENTO DA BATERIA

•  Para carregar seu smartwatch Seculus, conecte a saída USB do 
cabo que acompanha o seu smartwatch em uma entrada USB de 
Notebook, computadores, TV ou um adaptador para tomadas de 
5V~1A.

IMPORTANTE: Para carregar, recomendamos que não utilize adaptadores ou 
equipamentos com voltagem superior a 5V~1A devido ao risco de superaquecimento,
acidentes e danos críticos ao produto.
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RECOMENDAÇÕES DE USO DAS FUNÇÕES DE 
SAÚDE

ATENÇÃO: Recomenda-se consultar um médico antes de iniciar a prática de 
qualquer atividade física. O smartwatch Seculus tem como finalidade fornecer uma 
informação aproximada sobre batimentos cardíacos, passos, calorias dispendidas, 
distância percorrida e sono. Notebook, computadores, TV ou um adaptador para 
tomadas de 5V~1A.

• As informações de saúde fornecidas pelo smartwatch  dependem 
da precisão e veracidade dos dados introduzidos pelo usuário, 
além de estarem sujeitas a outros fatores externos alheios ao 
nosso controle. Sendo assim, não garantimos que as informações 
fornecidas sejam 100% precisas. A utilização das informações de 
saúde são de responsabilidade do usuário.
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• O smartwatch Seculus, seu aplicativo  e qualquer outra função 
ou software  incluído, não funcionam como dispositivos médicos 
profissionais nem substituem qualquer tipo de exame, dessa 
forma não possui o objetivo de ser utilizado para o diagnóstico 
de doenças, cura, tratamento ou prevenção. Apenas objetivam 
auxiliar na prática de atividade física. Em caso de dúvidas consulte 
um médico.

• Esse smartwatch, assim como muitos aparelhos eletrônicos 
ou magnéticos, pode causar interferências em marca-passos. 
Portanto, recomenda-se manter uma distância mínima de 20 cm 
do seu dispositivo médico quando o Seculus Smart estiver ligado, 
além de utilizá-lo no lado oposto ao do marca passo. Suspenda 
o uso caso repare em alguma interferência com seu dispositivo.
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LIGAR E DESLIGAR SEU SMARTWATCH

Para ligar ou desligar seu smartwatch basta pressionar por 4-5 
segs o botão indicado:
 

Ref: 17001MPSVDL2
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INSTALANDO O APLICATIVO

• Vá até sua loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e 
busque por Seculus Smart BR*. Faça o download e instale o 
aplicativo. 

•  Antes de abrir o aplicativo, certifique-se de que o Bluetooth do 
telefone está ativo.

• Se preferir pode escanear o QR code abaixo para ser 
redirecionado ao link do aplicativo.

• Após a instalação, siga os passos dentro do aplicativo e dê as 
permissões necessárias para o uso correto do aplicativo.
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PAREAMENTO BLUETOOTH

• O pareamento deve ser feito sempre pelo aplicativo indicado.

• Selecione seu modelo de relógio e espere o aplicativo encontrar 
o endereço, o nome do Bluetooth é SEC_17001M.

• Clique então no endereço correspondente e aguarde o aviso de 
sucesso na conexão.
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CONHECENDO SEU RELÓGIO

1. Tela/Display
2. Pulseiras
3. Sensor Ótico
4. Receptor de carga magnético
5. Botão rotável



25

1.
5.

2.

3.

4.
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INSTRUÇÕES PARA CARREGAR

• Conecte o cabo de energia (terminal USB) a uma fonte ou 
adaptador (5V-1A ou 5V-2A)

• Conecte o terminal magnético ao receptor nas costas do relógio.

Certifique-se de que o 
carregamento iniciou no display 
do relógio.
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OPERAÇÕES

1. Deslize de cima para baixo e entre na interface de atalhos.
2. Deslize de baixo para cima para acessar a lista de notificações
3. Deslize da esquerda para direita para acessar o menu inteligente
4. Deslize da direita para a esquerda para acessar o menu de 
ícones
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FUNÇÕES

Dados diários

Veja seus dados: passos, distância (estimada) e 
calorias (estimadas), assim como o gráfico diário.

Notificações

Máximo de 15 mensagens não lidas. É necessário 
o pareamento com o telefone e que as permissões 
estejam liberadas.
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Monitor de Sono

Apresenta o status do sono da noite anterior 
com sono leve e profundo. É necessário dormir 
com o relógio e a detecção é automática. 
Obs: É necessário se deitar no período entre 
21h às 12h, fora desse período não haverá 
monitoramento.
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Monitor Cardíaco

A medição demora entre 30 e 60 segundos 
inicialmente. É utilizado um método de medição 
óptica, de forma não invasiva que usa uma fonte 
de luz e um fotodetector para medir as variações 
volumétricas da circulação sanguínea.

A precisão média é de 95%.

*O valor apresentado na medição deve ser 
considerado apenas como referência.
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Monitor de Oxigênio no Sangue

A medição demora entre 30 e 60 segundos 
inicialmente. É utilizado o mesmo método do 
monitor cardíaco. *O valor apresentado na 
medição deve ser considerado apenas como 
referência.
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Clima

É necessário o pareamento com o telefone e que 
as permissões estejam liberadas.

Cronômetro

Clique em play para iniciar , pause para parar e reset 
para reiniciar. Enquanto o tempo corre, clique no 
gravar para gravar intervalos, é possível gravar até 
oito intervalos. Para verificar os intervalos clique 
no círculo no centro com o número de intervalos.
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Temporizador

Clique em algum tempo pré-definido e então 
clique em play para iniciar , pause para parar e 
reset para reiniciar. Ou role a tela até o fim para 
criar um tempo personalizado; clique no ícone 
de personalização e selecione a hora, minutos  e 
segundos e então confirme.
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 Multi Esportes

Inclui: Caminhada, Corrida, Trekking, Ciclismo, 
Basquete, Ioga, Elíptico, Pular corda e histórico. 
Durante o uso o relógio registra os dados da 
atividade escolhida, é necessário um tempo 
mínimo de uso, sugerido 5min, para gravar a 
atividade. Os dados coletados dependem dos 
movimentos realizados e do uso correto do relógio 
no pulso. Dados como distância e calorias são 
fruto de cálculos e podem apresentar divergências 
com outros monitores.
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Lanterna

Clique no ícone para que a tela emita uma luz 
branca.
Para apagar basta deslizar a tela da esquerda para 
a direita ou clicar no botão lateral.

Player de Música

Necessário estar pareado com o telefone e possuir 
algum aplicativo de música. Abra seu aplicativo 
de música no telefone e controle pelo relógio. 
É possível dar play, pause, retroceder, avançar e 
ajustar o volume das músicas.
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Encontrar Celular

Clique no ícone para que um sinal seja enviado ao 
Smartphone que começará a vibrar e emitir som.
Ao encontrar basta deslizar a tela da esquerda 
para a direita ou clicar no botão lateral.

QR CODE

Clique no ícone para que o QR code para baixar o 
aplicativo seja exibido.
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Mostradores

Clique no ícone para que um sinal seja enviado ao 
Smartphone que começará a vibrar e emitir som.
Ao encontrar basta deslizar a tela da esquerda 
para a direita ou clicar no botão lateral.

Controle de Brilho

Entre para ajustar o nível de brilho da tela. Arraste 
com o dedo ou use  o botão lateral para aumentar 
ou diminuir o brilho.
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Tempo de Iluminação

Entre para ajustar o tempo de iluminação da tela. 
Arraste com o dedo ou use o botão lateral para 
aumentar ou diminuir o tempo e confirme.

Tempo de Tela acesa

Entre para ajustar o tempo de tela acesa. Arraste 
com o dedo ou use o botão lateral para aumentar 
ou diminuir o tempo e confirme.
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Intensidade de vibração

Entre para ajustar a Intensidade de vibração. 
Arraste com o dedo ou use o botão lateral para 
aumentar ou diminuir a intensidade e confirme.

Idiomas

Ao parear com o telefone o idioma será definido 
automaticamente, mas é possível alterar por aqui.
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Informações do Sistema

Informações como nome do Bluetooth, endereço 
e Versões.

Restaurar Configurações de Fábrica
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Ligar/Desligar

Mantenha o botão lateral pressionado por 4 
segundos para ligar ou desligar o relógio. Ou 
clique no ícone no menu e confirme.

Página Inicial

Ao parear com o telefone o idioma será definido 
automaticamente, mas é possível alterar por aqui.
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PARÂMETROS DO PRODUTO

Leia antes de usar

● Os dados deste produto são apenas para referência, não podem 
ser considerados dados médicos nem devem ser utilizados para 
acompanhamento de saúde. Qualquer anormalidade nos dados, 
deve ser conferida com aparelhos médicos antes de se tomar 
qualquer decisão.

● IP68, significa que o relógio pode ser molhado em situações 
casuais, como lavar as mãos e embaixo de chuva. Não use o 
relógio na água quente, como em banhos, e não pressione o botão 
debaixo d’água.
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INFORMAÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da caixa: 45x38x12mm
Material da caixa: Alumínio
Resistência: IP68
Modo de Sincronização: Bluetooth 5.0
Bateria: 210mAh

Sistema compatível com Android e iOS*
*A versão do sistema pode influenciar no funcionamento momentâneo do aplicativo 
do smartwatch.
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CERTIFICAÇÃO

Este produto atende a RESOLUÇÃO Nº 680, DE 27 DE JUNHO
DE 2017 DA ANATEL - Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita. 

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não 
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para informações do produto homologado acesse o site:  
https://sistemas.anatel.gov.br/sch
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SHENZHEN DIBET
TECHNOLOGY CO., LTD

 

Seculus da Amazônia 
Indústria e Comércio S/A

CNPJ 34.516.088/0001-10

Nome do Fabricante:

“Este equipamento não tem 
direito à proteção contra

interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas 

devidamente autorizados ”

Modelo
17001M

07565-21-13969
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Acesse seculus.com.br ou leia o QR code da capa ou pág. 4 e 
confira se existe alguma Assistência Técnica em sua cidade. Se 
você não encontrar um endereço próximo da sua região, entre 

em contato conosco através da Central de Relacionamento com 
o Cliente. Lá, encontraremos a melhor forma de envio para que o 

seu produto fique impecável novamente!

E-mail: relacionamento@seculus.com.br
Telefones: 4005-1505 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-9400977 (cidades do interior por telefone fixo



PA R A M A I S  I N F O R M AÇÕ E S ,  AC E S S E  O  S I T E :


