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Como associar a App Millennium
1

Escolha a opção Configurações
no menu da App Millennium no
seu iPhone.
2

Selecione a opção Relógio
e clique de seguida em
Ativar relógio.
3

Defina qual a conta principal
e quais as contas que
pretenderá consultar através
do Apple Watch.

Antes de associar a
App Millennium,
confirme que já tem
o Apple Watch
emparelhado com o
iPhone.

A comunicação entre
iPhone e Apple
Watch é feita através
de Bluetooth. O
mesmo deverá estar
ligado sempre que
se pretenda utilizar a
App Millennium.

Como aceder rapidamente à conta e saldo
No seu iPhone, aceda à App Apple Watch e no menu Sumários
pressione e arraste a App Millennium para a posição que desejar.

Sumário (ou Glance)
Informação que a App
Millennium apresenta
no mostrador do seu
Apple Watch e que lhe
permite visualizar o
saldo atual da sua
conta principal e as
duas ou três últimas
transações efetuadas.

Como utilizar
No sumário (glance) inicial
da App Millennium, efetue
um swipe vertical para
consultar as últimas 2 ou
3 transações da conta que
definiu como principal.

Swipe
Método de navegação
privilegiado em
smartphones, tablets
e smartwatches, que
consiste no deslizar
do dedo pelo ecrã. O
swipe poderá ser
horizontal ou vertical.

Para navegar entre as suas
contas e cartões, utilize
um swipe horizontal.

Utilizando a nova
funcionalidade Force
Touch poderá consultar
mais detalhes e os saldos
das suas contas correntes
e dos cartões.

Force Touch
Função de navegação
desenvolvida pela
Apple, que introduz a
distinção entre uma
pressão mais forte no
ecrã e o convencional
toque mais suave.

Resolver problemas
Em caso de nos contatar, iremos necessitar que nos faculte as seguintes informações:
Apple Watch
›

Data e hora da ocorrência da anomalia

›

Descrição da anomalia

›

Screenshots da anomalia, os quais poderão ser

iPhone
›

Nome de Utilizador, Versão App Millennium e
Infraestrutura

obtidos se pressionar simultaneamente a Coroa
e o Botão Lateral do seu Apple Watch.
(Os screenshots ficarão guardados na galeria do seu iPhone.)

Coroa
Botão
Lateral

›

Versão iOS
›

Definições » Geral » Informações » Versão

Resolver problemas
Antes de nos contatar…
… verificou se a anomalia está relacionada exclusivamente com a App Millennium?
›

Já tentou aceder a outra aplicação que não a App Millennium?

›

O Bluetooth está ligado?

›

Tem o iPhone perto de si?

Se o problema persistir, por favor contate-nos:
Das 8h30 às 22h00 em qualquer dia da semana.
Das 10h00 às 22h00 em dias não úteis.

›

707 50 24 24

›

91 827 24 24

›

93 522 24 24

›

96 599 24 24

›

(+351) 21 005 24 24 (de Portugal e do estrangeiro)

Se ligar para 707 50 24 24 a partir da rede fixa terá um custo máximo de
0,10 € por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo
máximo por minuto será de 0,25 €. A estes valores acresce o respetivo IVA.

Obrigado.

