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【Requisitos】 
 

Android 4.2 ou superior iOS 10.0 ou superior 

Bluetooth 4.2 ou superior 
 

【Funções do smart watch】 
1. Ecrã principal: mostra a hora, data e a bateria restante. O smart watch 

sincronizará a hora do seu telemóvel. A hora não pode ser configurada 

manualmente no smart watch.  

2. Estado: mostra os passos, a distância e as calorias queimadas. 

3. Mensagens: ative as notificações desejadas na aplicação. As 

notificações recebidas no telemóvel aparecem no Marea Smart Watch.  

4. Sono: o smart watch regista e mostra o tempo total de sono da noite 

anterior, assim como o tempo de sono profundo e o tempo de sono 

ligeiro. Informação mais detalhada e os dados históricos registam-se e 

sincronizam na aplicação.  

5. Frequência cardíaca: mede a sua frequência cardíaca atual, o resultado 

é mostrado ao acabar a medição. Informação mais detalhada e os dados 

históricos registam-se e sincronizam na aplicação. 

6. Pressão arterial: mede a sua pressão arterial atual, o resultado é 

mostrado ao acabar a medição. Informação mais detalhada e os dados 

históricos registam-se e sincronizam na aplicação. 

7. Oxigénio no sangue: mede o seu oxigénio atual, o resultado é mostrado 

ao acabar a medição. Informação mais detalhada e os dados históricos 

registam-se e sincronizam na aplicação. 

8. Modo desporto: há oito tipos de desporto : caminhar rápido, correr , 
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bicicleta, montanhismo, futebol , basquetebol, badminton e ping-pong. O 

smart watch mostra o tempo de exercício, as calorias queimadas e a 

frequência cardíaca atual.  

9. Controlo remoto da câmara: quando se inicia esta função na aplicação, 

pode tirar fotos com a câmara do seu telemóvel agitando o smart watch. 

10. Controlo remoto de música: pode controlar o reprodutor de música do 

seu telemóvel desde o seu smart watch ( reproduzir /pausar, mudar 

para a música anterior ou para a seguinte). 

11. Ligar o ecrã ao girar o pulso: para ativar ou desativar esta função. 

12. Contagem regressiva: selecione o tempo para começar a contagem 

regressiva. 

13. Tempo de ecrã ligado: seleciona o tempo de duração do ecrã ligado. 

14. Cronômetro: pode iniciar / pausar / finalizar o cronômetro. 

15. Encontrar telemóvel: clique para fazer com que o telemóvel toque e 

vibre. 

16. Configuração: incluiu o número de versão e definições de fábrica.



 

【Uso do ecrã táctil】 
 

Deslize para baixo para aceder à interface 
de aceso direto: lanterna, ajuste do brilho 
e modo não incomodar. 

 

 
 

Deslize para a direita 
para aceder à 
interface de 
mensagens 

 

 

 

Deslize para cima para 
ingressar ao menu. Deslize 
para cima y para baixo para 
ver todas as funções. Clique 
numa função para aceder à 
suas interface e deslize para 
a direita para sair 

 

Deslize para a esquerda para 
aceder à interface de frequência 
cardíaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Botão 
superior: 

 

 

 

 

 

 Clique para 

voltar ao ecrã 

inicial 

Pressione para 

apagar 
Mantenha pressionado o ecrã principal 
para mudar a esfera 

    Botão inferior: Para voltar 

 



 

【Método de conexão com a aplicação】 
 

Siga estes passos para conectar o seu Marea Smart ao seu telemóvel: 

1. Visite o nosso site www.mareasmart.com 

2. Encontre o seu modelo de smart watch no site. O número do modelo 

encontra-se na parte posterior do relógio ( começa com “B” seguido de 

cinco dígitos , BXXXXX). 

3. Descarregue e instale a aplicação oficial para o seu modelo. 

4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel. 

5. Assegure-se do que o smart watch no se tenha conectado diretamente ao 

seu telemóvel através do Bluetooth. Se isso ocorrer, deverá ser 

desconectado. 

6. Abra a aplicação e permita todos os pedidos da aplicação. 

7. Conecte o seu Marea Smart através da aplicação. 

【Funções da aplicação】 

1. Página Principal: 

a. Passos: mostra um gráfico com informação de passos diários, semanais 

e mensais, incluindo a distância total e as calorias queimadas. 

b. Sono: mostra um gráfico com informação de sono diária, semanal e 

mensal. Regista os dados do smart watch para calcular a qualidade do 

sono diário. 

c. Frequência cardíaca: proporciona informação diária, semanal e mensal 

ao detalhe da sua frequência cardíaca. O smart watch medirá o seu ritmo 

cardíaco a cada hora ( esta função deve ativar-se na aplicação). 

d. Pressão arterial: proporciona informação diária, semanal e mensal ao 



 

detalhe da sua pressão arterial O smart watch medirá a sua pressão 

arterial a cada hora ( esta função deve ativar-se na aplicação). 

e. Oxigénio no sangue: proporciona informação diária, semanal e mensal 

ao detalhe do seu nível de oxigénio no sangue. O smart watch medirá o 

seu nível de oxigénio no sangue a cada hora ( esta função deve ativar-se 

na aplicação). 

f. Cansaço: mede o seu cansaço em tempo real e mostra a informação por 

hora. 

2. Funções adicionais (+) 

a. Exercício: regista o tempo de exercício, a distância, as calorias 

queimadas, a velocidade e o mapa do recorrido. 

b. Encontrar relógio: clique para fazer vibrar o seu smart watch. 

c. Mexer para tirar fotos: uma vez que se inicia esta função na aplicação, 

pode tirar fotos com a câmara do seu telemóvel agitando o seu smart 

watch. 

3. Meu Perfil 

a. Informação pessoal: configure a sua informação pessoal para que o seu 

smart watch possa registar os dados com precisão. 

b. Administrar as conexões: configure as notificações para chamadas 

recebidas, mensagens de outras aplicações, alarmes, lembrete 

sedentário, modo não incomodar, ligar ecrã ao girar o pulso e as 

medições por hora. Também pode ver se há novas atualizações de 

software disponíveis. 

c. Configurações: configure o formato 12 / 24 h , elimine a informação do 

telemóvel e restabeleça o seu smart watch. 



 

 

【Parâmetros Básicos】 

Ecrã 1.3 polegadas 

Resistência agua IP68 

Tipo bateria Polímero de lítio            

Capacidade bateria 230 mAh 

Tempo de carregamento 2 Horas    

Voltagem 3.7 V 

 

【Notas】 

1. Os resultados das medições deste produto são apenas de referência, não 

para fins médicos ou análises. Siga as instruções do seu médico e não confie 

nos resultados da medição para o autodiagnóstico e o tratamento. 

2. O grau de impermeabilidade é IP68, por isso, o smart watch pode-se usar 

para a vida diária. O smart watch não se pode usar para mergulhar nem pode 

estar debaixo de água muito tempo. O smart watch não se pode usar no 

duche ou banho com água quente, já que o vapor de água lhe causará danos. 

3. A nossa empresa reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual 

sem notificação. Algumas funções podem ser diferentes noutras versões de 

software. 


