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I Requisitos do sistema 

Android 4.2 ou superior ou iOs 10.0 ou superior ou iPhone 5s ou bluetooth superior 4.2 

 

II Preparação 

Carregue completamente o seu relógio antes de o utilizar pela primeira vez. Carregue-

o por 1 a 1,5 horas se o relógio não ligar. Não é possível utilizar durante o 

carregamento. 

 

Sensor de luz de tela TFT 

Ponto de carregamento do menu de toque 

Se o aparelho não for utilizado durante muito tempo, certifique-se de que o carrega 

pelo menos a cada 3 meses. 

 

III Emparelhamento 

1.Entre no nosso site www.mareasmart.com e procure o seu modelo de relógio. A 

referência está na parte de trás do relógio (começa com "B" mais cinco dígitos) 

2. Descarregue e instale a aplicação oficial correspondente para o seu modelo de 

relógio no seu telemóvel. 

3. Entre na aplicação e ative todas as permissões que a aplicação solicita. 

4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel. 

5. Verifique se o relógio não foi diretamente ligado por Bluetooth ao seu telemóvel. Em 

caso afirmativo,   desvincula-o. 

6. Emparelhe o seu Marea Smart através da app 

 



IV Funções de relógio 

Tempo: A hora, a data e a bateria são apresentadas no ecrã principal. Uma vez que o 

relógio é emparelhado com o telemóvel, o relógio sincronizará a hora do telemóvel. O 

tempo não pode ser alterado no relógio. 

Estado: Regista passos, distância e consumo diário de calorias. 

Frequência cardíaca: Regista automaticamente o ritmo cardíaco a cada hora ou a 

medição pode ser efetuada manualmente. Pressione e mantenha  para introduzir esta 

função e inicie a medição. 

Pressão arterial: Regista automaticamente a pressão arterial a cada hora ou a 

medição pode ser efetuada manualmente. Pressione e mantenha  para introduzir esta 

função e inicie a medição. 

Oxigénio no Sangue: Regista automaticamente o oxigénio no sangue a cada hora ou 

a medição pode ser feita manualmente. Pressione e mantenha  para introduzir esta 

função e inicie a medição. 

Modo desportivo: Pressione e mantenha para entrar nesta função e selecione o 

desporto desejado: corrida interior, corrida ao ar livre, ciclismo, caminhada e exercício. 

Pressione e mantenha  para começar a registar o tempo de exercício e as calorias 

consumidas. Pressione para parar, pressione e mantenha  para continuar. 

Meteorologia: Os dados meteorológicos são sincronizados a partir do telemóvel e 

apresentados na interface de tempo. É necessário que o relógio esteja ligado à app e 

que o GPS seja ativado no telemóvel. 

Mais: Modo não perturbar (prima e mantenha para ativar/desativar vibração), música 

(prima e mantenha para entrar nesta função, prima para alterar opções e prima e 

mantenha para confirmar), temporizador (prima e mantenha para entrar nesta função, 

prima para parar/iniciar), encontrar telemóvel (prima e mantenha durante 5 segundos 

para entrar nesta função -> prima para iniciar -> o telemóvel tocará e vibrará para que 

possa encontrá-lo -> prima para parar). Certifique-se de que o relógio e o telmóvel 

estão emparelhados e dentro do alcance do Bluetooth. 

Definições: Desligar (premir e manter para desligar, pressionar para mudar de opção), 

reiniciar (pressionar e manter para reiniciar, pressionar para mudar de opção), sobre 

(prima e mantenha para ver a versão do firmware e o endereço MAC, prima e 

mantenha a reposição , mas retorna após 5 segundos). 

 

Outros: Alerta de carga, alarmes, lembrete sedentário, chamada recebida, shake para 

tirar fotografias, atualização do sistema, sms e notificações nas redes sociais. 

 

 

 



V Resolução de problemas 

1. Não consigo encontrar o meu relógio na aplicação e não consigo ligá-lo: 

1. Certifique-se de que o telemóvel tem Bluetooth ativado e é o Android 4.2 ou 

superior ou iOs 10.0 ou superior. 

2. Se ainda não ligar, vá para Definições de Telemóvel -> Aplicações -> 

Permissões -> Encontre app instalada -> Ativar todas as permissões. Também 

nas definições do Telemóvel -> localização GPS -> Ativar. Também pode 

reiniciar o telemóvel. 

3. Certifique-se de que o relógio está completamente carregado. Contacte o 

nosso serviço técnico se o relógio não funcionar corretamente quando este é 

carregado. 

2. A aplicação indica que o relógio não está ligado depois de ter sido ligado, ou está 

ligado, mas indica 0% de bateria: 

Neste caso, a aplicação não foi emparelhada corretamente com o relógio, emparelhe 

novamente. 

3. O relógio não transmite dados para a aplicação: 

Os dados são automaticamente sincronizados quando ligados pela primeira vez e 

posteriormente, a cada hora. Para sincronizar manualmente, deslize para baixo para 

refrescar a página inicial. Além disso, é necessário ativar a função automática de 

testes de saúde para que sejam feitos de hora em hora. 

4. Deslizar e refrescar a aplicação não carrega os dados: 

Vá a Definições no relógio -> Restaurar as definições de fábrica -> Pressione para 

restaurar os valores -> Desligue o relógio -> Reinicie o relógio -> Emparelhe com a 

aplicação. 

5. O tempo de observação inteligente não é sincronizado com o tempo de relógio, 

mesmo estando ligados: 

Vá a Definições no telemóvel -> Aplicações / Permissões -> Ative todas as permissões 

para a app -> Re-link smart watch -> Swipe down para atualizar na página inicial da 

aplicação. 

 

VI Parâmetros básicos 

Tamanho do ecrã 0.96 polegadas 

Versão BT4.2 Bluetooth 

Resistência à água IP68 

Polímero de lítio tipo bateria 



Capacidade da bateria 90 mAh 

Tempo de carregamento 1,5 - 2 horas 

Tamanho da correia 255mm x 20mm x 2,2mm 

Método de carregamento Carregador de Grampo 

Conteúdo Relógio, carregador e manual do utilizador 

 

VII Observações 

1. Se o produto apresentar um problema de qualidade ou a utilização do produto não 

estiver clara, contacte o nosso serviço técnico. 

2. Os resultados da medição são apenas para referência, não para fins médicos. Siga 

as instruções do seu médico e não baseie o seu diagnóstico ou tratamento nas 

medições deste produto. 

3. O grau de resistência à água é IP68, para que possa ser utilizado no dia-a-dia. Mas 

não pode ser usado para mergulhar ou ficar submerso por muito tempo. Além disso, o 

produto pode ser danificado se for utilizado em água quente, uma vez que o vapor de 

água pode entrar no relógio. 

4. A nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem 

aviso prévio. Algumas funções podem ser diferentes, dependendo da versão firmware. 


